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Direktören har ordet 

Myndighetens för stöd till trossamfund hade som ambition att genomföra ett 

stort utvecklingsarbete under 2022, en proposition om ett nytt regelverk för 

bidrag till trossamfund skulle läggas fram till Riksdagen. Under året inträffade 

dock en rad olika omvärldshändelser, exempelvis påverkanskampanjer 

rörande LVU, koranbränningar och allmänna val vilka alla fick stor betydelse 

för SST:s arbete. Fokus för myndigheten har trots det varit på 

utvecklingsarbete men akuta åtgärder har behövt prioriteras. 

Från SST:s perspektiv är det tydligt att trossamfunden fick allt större betydelse i olika 

samhällskriser under 2022. En bidragande orsak till detta är att fler ser trossamfunden som viktiga 

aktörer i samhället. Efter pandemin har trosamfunden fått en betydande roll i att ge trovärdighet 

till olika budskap från staten till grupper där myndigheter kan stå i lågt förtroende. Till exempel 

har trossamfundens arbete varit viktigt i LVU-kampanjen och för att stävja oroligheter i samband 

med brännandet av koranen. Trossamfunden ses också i ökad utsträckning som viktiga utförare 

av samhällstjänster och som förmedlare av lägesbilder till staten. Exempel på detta är 

trossmfundens viktiga arbete i direkt stöd till flyktingar från Ukraina, men också genom att ge 

lägesbilder om deras livssituation till svenska myndigheter. Trossamfunden har genom nära 

kontakter med det civila samhället i Ukraina  kunnat ge viktig information till svenska 

myndigheter om situationen för det civila samhället på plats. I tider där allt fler har det 

ekonomiskt sämre har trossamfunden även fått en viktig roll i att ge stöd till personer i en trängd 

ekonomisk situation. Allt fler samhällsaktörer har förstått att det är viktigt att ha upparbetade 

kontakter med trossamfund när krisen kommer och söker sig därför till SST för att få stöd i att 

etablera sådana kontakter. 

Att allt fler myndigheter och kommuner idag ser ett värde i att samverka med trossamfund är 

positivt utifrån myndighetens perspektiv. Anspråken på SST:s resurser har dock inneburit att SST 

inte kunnat tillmötesgå alla de kommuner och myndigheter som haft önskemål om få stöd och 

vägledning i sina kontakter med trossamfund.  

Vid sidan av att hantera uppkomna samhällskriser har ett betydande metodutvecklingsarbete skett 

i syfte att effektivisera myndighetens arbete. Utvecklingsarbetet har haft tre olika fokus; 

digitalisering av ärendehanteringsarbetet, utvecklandet myndighetens interna styrning samt ett 

arbete för att anpassa myndigheten och trossamfunden för ett nytt regelverk för stöd till 

trossamfund. Övergripande mål för utvecklingsarbetet är att modernisera myndigheten på ett sätt 

som gör oss mindre sårbara då ”stuprören” ska integreras. Vi ska bli mer flexibla och effektivare 
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genom digitaliserade och automatiserade processer. Under 2022 tog vi stora steg mot detta mål 

och det arbetet fortsätter under 2023. 

Isak Reichel 

Direktör på Myndigheten för stöd till trossamfund 
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1. Myndighetens uppdrag och inriktning 

I detta kapitel beskrivs Myndigheten för stöd till trossamfunds uppdrag, 

organisation och inrikting.  

Myndigheten för stöd till trossamfund är sedan 2017 en enrådsmyndighet och leds av en 

myndighetschef. Syftet med statens stöd till trossamfund är att skapa förutsättningar för 

trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 

gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.  

 

1.1. Instruktion 

 

Enligt förordning (2017:104) med  instruktion för Myndigheten för stöd till Trossamfund, har 

myndigheten enligt 1 §  till uppgift att: 

1. Främja en dialog mellan staten och trossamfunden, 

2. Bidra med kunskap om trossamfunsdsfrågor, 

3. Pröva frågor enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) 

om satsbidrag till trossamfund, 

4. Föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för 

stödet, 

5. Ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör 

trossamfund, och 

6. Handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. 

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och 

barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 
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1.2. Myndighetens regeringsuppdrag 

 

Under året hade myndigheten i uppdrag att: 

Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023. 

Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2021-

2023. 

Arbetet att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar samt om 

utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa 

verksamheter fortsatte under 2022. Uppdraget slutredovisades 1 december 2022. Inom ramen för 

uppdraget ingick även att ordna säkerhetsutbildningar för moskéer och muslimska församlingar. 

Genomföra utbildningsinsatser för trossamfundsledare och andra personer med uppdrag inom 

trossamfund i syfte att stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna 

och för samfunden ska kunna säkerställa att verksamheten utövas i enlighet med samhällets 

grundläggande värderingar såsom de kommer till uttryck i grundlagen. Uppdraget 

slutredovisades till regeringen 1 mars 2022. 

Redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i 

fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att 

fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och 

klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra 

förutsättningar beaktas. Redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 

på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Uppdraget slutrapporteras till 

regeringen och naturvårdsverket den 22 februari 2023. 

Genomföra en förstudie inför en kommande utredning om utländsk finansiering av trossamfund. 

Myndigheten ska kartlägga förekomsten av utländsk finanisiering av de trossamfund som idag är 

statsbidragsberättigade. Myndigheten ska också analysera vilka frågor inom ramen för 

verksamhetsorådet som bör omfattas av en kommande utredning. Uppdraget slutredovisas den 

15 januari 2023. 

Ett uppdrag om att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor initierades 

under 2022. Uppdraget slutredovisas den 31 mars 2023. 
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1.3. Verksamhetens inriktning 

 
Under 2022 beslöt myndigheten att arbeta efter följande övergripande mål för myndighetens 
verksamhet. 

 Myndigheten för statligt stöd till trossamfund är en statlig expertmyndighet för trossamfundsfrågor och 

den primära kunskapskällan för andra myndigheter i frågor rörande trossamfund i Sverige.Vi bidrar till 

andra offentliga aktörers samverkan med trossamfund. Myndighetens kommunikation sker 

ändamålsenligt och syftar till att ge korrekt information till och om trossamfund. Vår bidragsgivning ger 

trossamfunden ökade möjligheter till att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet. Vi följer 

trossamfundens verksamhet och har konstruktiva dialoger med statsbidragsberättigade och andra 

trossamfund, vilket lägger grunden för kunskap om trossamfunden. En konsekvens av trossamfundens och 

myndighetens arbete är att trossamfunden uppfattas som viktiga aktörer i det svenska samhället och är en 

självklar del av institutionssjälavården, totalförsvaret och vid hantering av samhällskriser. 

 

Myndigheten har ett brett uppdrag i relation till såväl det offentliga som till trossamfunden. 

Uppdragen att att stärka dialog och samverkan, bidra med kunskap om relgion och trossamfund 

samt att handlägga krisberedskapsfrågor bygger på en långsiktig relation till trossamfunden. 

Myndighetens bidragsgivning tillsammans med det dialogfrämjande arbetet om 

förutsättningarna för statligt stöd till trossamfund utgör en väsentlig del i myndighetens 

verksamhet. Statsbidragen möjliggör en kontinuerlig dialog och förtroende mellan 

trossamfunden och staten. Statsbidragssystemet är en viktig del i hur staten kommunicerar till 

trossamfunden deras betydelse i den svenska demokratin och en förutsättning för trossamfunden 

att bygga en relation till det offentliga. 

Myndighetens arbete innefattar också produktion och förmedlande av kunskap. Denna kunskap 

bygger på goda relationer med trossamfund såväl som upparbetade kanaler till svensk och 

internationell forskning. Myndigheten är regeringens expertmyndighet i allmänna religions- och 

trossamfundsfrågor och står till allmänhetens tjänst. Myndigheten är beställare av relevant 

kunskap bl.a. i form av vetenskapliga rapporter och sammanställer egna kunskapsöversikter för 

eget eller andras bruk. En viktig del i myndighetens kunskapsuppdrag är att bereda trossamfunden 

möjlighet att ha en röst i offentligt beslutsfattande såväl som i frågor som rör det civila samhället 

generellt. 
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Slutligen är myndighetens arbete inriktat på att med bredd och djup integrera trossamfunden i 

nationellt, regionalt och lokalt krisberedskapsarbete. Krisberedskapssamordning sker integrerat 

med trossamfund och andra myndigheter. 

 

1.4. Organisation 

 

Myndighetens för stöd till trossamfund är en enrådsmyndighet och leds av en direktör. Under 

2022 har myndigheten haft 12 anställda medarbetare, varav två tjänster tillsatts det andra halvåret. 

En ny bidragshandläggare och en tjänst som ersätter en tidigare projektanställd kommunikatör 

samt förstärker kunskapsuppdraget. Inom regeringsuppdragen och framtagandet av en särskild 

hemsida för säkerhetsutbildning har myndigheten under 2022 haft tre projektanställda.  

Uppdelat på verksamhetsområden internt fördelas tjänsterna i krisberedskap (ca. 2,5 åak1), 

bidragsfrågor och andlig vård (ca. 2,5 åak) religiösa minoriteter (ca. 1,5 åak), kunskapsuppdraget 

(ca. 2 åak) samt administration inklusive chefsjurist (ca. 2,5 åak). 

Bredden av myndighetens olika uppdrag lägger stort ansvar på prioritering av de resurser över 

vilka myndigheten förfogar. Myndigheten arbetar därvid både proaktivt och efterfrågestyrt mot 

flera beslutsfattandenivåer i samhället. Myndigheten saknar interna stödfunktioner likt egen IT-

eller säkerhetsavdelning eller administrativ chef. 

Enligt myndighetens instruktion (2017:104) ansvarar man för Rådet för beslut om statsbidrag till 

trossamfund. Dess uppdrag styrs av Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974 

t.o.m. SFS 2918:1534). Vidare ansvarar myndigheten för Rådet för samråd vars uppgift är att 

regelbundet samråda med alla statsbidragsberättigade trossamfund om för dem aktuella frågor 

och myndighetens verksamhet. För allmän information och kunskapsinhämtning kan även andra 

icke statsbidragsberättigade trossamfund bjudas in till råd för samråd. 

Myndigheten administrerar även som stödfunktion de två bidragsberättigade samverkansorganen 

Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) samt Islamiska samarbetsrådet 

(ISR). OÖKER samlar 17 av de ortodoxa trossamfunden och ISR 6 muslimska trossamfund. 

 

 

1 Årsarbetskraft 
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Myndigheten samråder ytterligare med trossamfundens krissamverkansgrupp regelbundet och 

vid behov.2 

Under 2022 sorterade myndigheten under Kulturdepartementet. 

 
1.5 GDPR och digitalisering 

Under året har myndigheten arbetat med en extra genomlysning gällande GDPR och med att 

digitalisera bidragshanteringen. 

Gällande GDPR har arbetet bestått i att anlita juristbyrån EdpLaw, som är specialiserade på just 

GDPR. Två jurister gjorde en översyn över verksamhetens olika områden genom 

intervjuer/workshops med alla anställda och kom efter detta med en åtgärdsrapport. Detta arbete 

är fortgående och kommer att vara en prioriterad del av verksamheten under 2023.  

Arbetet med digitaliseringen började med en förstudie där konsulter från FrontIt gjorde ett 

undersökande arbete genom intervjuer och workshops. Förstudien ledde fram till ett underlag för 

avrop, som gjordes under tidig vår 2022. Anbudet vanns av KnowIt där Selfpoint kommer att 

genomföra arbetet på konsultbasis under en treårsperiod. Under året har plattformen satts upp, 

integrationer med nödvändiga program har initierats och formulär har börjat sättas upp. Arbetet 

med digitalisering tar tid och målbilden är att den ska göra ansökningsprocessen digital. 

Församlingars och trossamfunds ansökningsförfarande skall ske elektroniskt och handläggare 

skall kunna administrera ärendet i programmet. Digitaliseringsarbetet och implementeringen av 

GDPR kommer att fortsätta under nästa år.  

  

 

 

2 Gruppen består av 18 representanter från olika frikyrkor, Svenska kyrkan, Judiska centralrådet, 
muslimska riksorganisationer, ortodoxa kyrkor, Katolska kyrkan, Sveriges buddhistiska gemenskap, 
Alevitiska riksförbundet, samt stående representation från Polisen och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. 
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2. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas och kommenteras myndighetens resultat i förhållande 

till instruktion, förordningar, regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag. 

 

Enligt regleringsbrevet för 2022 ska Myndigheten för stöd till trossamfund utifrån den 

fortlöpande dialogen med bidragsberättigade trossamfunden särskilt redovisa hur de 

bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de 

grundläggande värderingarna på vilka samhället vilar. Detta redovisas i följande 

resultatredovisning, särskilt i avsnitt 2.2 och 2.6.  

Myndigheten har under året fortsatt arbetet från 2021, att arbeta för att förtydliga myndighetens 

uppdrag. Detta har skett genom att myndigheten samlat personalen i två internat under året för 

att gemensamt utarbeta korta och långsiktiga mål för verksamheten. Myndighetens ambition är 

att verksamhetens alla delar skall spegla regleringsbrev och myndighetens instruktion. I 

relutatredovisningen redovisas verksamheten var för sig för tydlighets skull även om de olika 

uppdragen i daglig verksamhet är intigrerade i varandra. Den utåtriktade verksamheten redovisas 

i följande kapitel och den interna och administrativa verksamheten redovisas i kapitel 3. 

 

2.1. Myndighetens samlade resultat 

 

Verksamhetsåret 2022 har till viss del präglats av lärdomar från- och erfarenheter av pandemiåren, 

samtidigt som både myndigheten och trossamfunden generellt likt samhället i övrigt kunnat 

övergå till ordinarie verksamhet och arbetsordning. En del av arbetet under 2022 har därför gällt 

utvärdering av trossamfundens viktiga roll som kunskapsförmedlare och informationshubbar 
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under kriser, samt att bibehålla och utveckla en fördjupade samverkan mellan myndigheter och 

olika samhällsaktörer när samhället utmanas. 

Myndighetens arbete kopplat till andlig vård i sjukvården och krisberedskap har fortsatt i frågor 

som uppstått under- och efter coronapandemin. Det gäller exempelvis hantering av avlidna, 

begravningsceremonier och stödåtgärder riktade till vårdpersonal. Myndigheten för stöd till 

trossamfund har under verksamhetsåret varit en efterfrågad expertmyndighet och 

samverkanspartner nationellt, regionalt, lokalt och internationellt. Detta framkommer av 

avsnitten 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5. Under året har myndigheten initierat ett flertal studier och rapporter 

som redovisas särskilt under sektionen för kunskapsuppdraget, avsnitt 2.3.3.  

Myndigheten har under året betalat ut 80 755  941 kr i bidrag. 3 Den absolut största delen om  

61 834 740 kr, motsvarande nästan 77 % har utgått som organisationsbidrag. 8 838 212 kr har 

utbetalats som projektbidrag4 och 10 082 989kr har betalts ut som verksamhetsbidrag.5 

Projektbidragen och verksamhetsbidragen motsvarade nästan 11 respektive 12 procent av SST:s 

bidrag verksamhetsåret 2022. Bidragen redovisas i avsnitten 2.7, 2.8, 2.9 och 2.10. 

Året har också inneburit att myndigheten under året arbetat intensivt med förberedelser inför 

införandet av ett nytt regelverk för statens stöd till trossamfund. I anslutning till det har 

myndigheten fört dialog med trossamfunden om villkoren för statsbidrag. Denna dialog redovisas 

nämre i sektionerna 2.2, 2.6 och 2.11. 

 

2.2. Främja dialog och samverkan mellan trossamfunden och staten 

 

Myndigheten för löpande dialog med de statsbidragsberättigade trossamfunden inom ramen för 

myndighetens ordinarie verksamhet. Hit hör bland annat Rådet för samråd, de 

statsbidragsberättigade samverkansorganen Islamiska samarbetsrådet (ISR) och Orientaliska och 

österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER)6 samt regelbundna krissamverkansmöten7. 

Därutöver har det funnits andra forum under verksamhetsårets där myndigheten fört dialog med 

 

 

3 Myndigheten hade beslut att totalt utbetala 90 429 000 (se tabell 2) Kvar av anslag är 576 543 kr. 
4 Tabell 5 och 7 
5 Tabell 8 
6 Råd för samråd har träffats 2 gånger under året samt haft ett digitalt möte, OÖKER 2 gånger och ISR 
har sammanträtt 5 gånger under 2022. 
7 Sammanlagt hölls 11 krissamverkansmöten under 2022 
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trossamfunden, bland annat genom besök hos trossamfundens nationella kanslier och lokala 

församlingar.8 

Rådet för samråd ger myndigheten möjlighet att samtala med representanter för de 

statsbidragsberättigade trossamfunden om samhällets grundläggande värderingar och 

samfundens roll i att stärka dessa. Under 2022 har dialogen präglats av samfundens roll i 

samhällets krisberedskap samt proposition 2021/22:272 (Statens stöd till trossamfund samt 

demokrativillkor vid stöd till civilsamhället). Under det Råd för samråd som hölls hösten 2022 har 

trossamfunden fått möjlighet till fördjupad dialog sinsemellan. Trossamfunden har även fått 

möjlighet att meddela myndigheten potentiella dialog- och samverkansfält. 

Dialog kring krisberedskap har byggt på erfarenheter från trossamfundens arbeteunder 

pandemin. Under pandemin hade trossamfunden v en betydande roll vad gäller kommunikation 

till grupper som inte nås av samhällets övriga informationskanaler. Detta utöver vad som redan 

är känt vad gäller trossamfundens ordinarie verksamhet som bl. a. inriktas mot hjälp till socialt 

utsatta människor. Dialog kring krisberedskap har under 2022 framförallt gällt frågor som 

aktualiseras av kriget i Ukraina. Till följd av världshändelser har ett myndighetsöverskridande 

arbete kring totalförsvaret tillsammans med trossamfunden tillkommit. Kriget i Ukraina har varit 

ett fokus för den löpande dialogen i de återkommande krissamverkansmötena myndigheten kallat 

till under året. Myndigheten har därigenom kunnat förmedla lägesbilder till andra berörda 

myndigheter från trossamfund, vilka haft en viktig roll i flyktingmottagandet i Sverige, men även 

humanitära insatser på plats.  

Myndigheten har noterat att frågan om LVU och förtroendet för socialtjänsten varit föremål för 

diskussion bland minoritetstrossamfund under längre tid. I samband med en forskningrapport 

från DO om risker för diskriminering i socialtjänsten i slutet av 2021 och därefter påföljande 

uppmärksamhet kring frågan i utländska medier förde myndigheten dialog om frågan med olika 

trossamfund. Genom myndighetens försorg fick trossamfundsrepresentanter möjlighet föra 

dialog om frågan med tjänstemän på Socialstyrelsen.  

Under året har myndigheten haft anledning att återkomma till frågan om oro kring allmänna 

sammankomster. Inom ramen för både LVU-frågan och koranbränningar har myndigheten har 

fört dialog med trossamfund kring yttrandefrihet och mötesfrihet. Myndigheten har 

uppmärksammat att information förmedlats vidare till lokala föreningar och till betjänade i 

trossamfunden.  

 

 

8 Se även 2.10.1 
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Arbetet i dialogfälten har gjorts inom ramen för myndighetens operativa verksamhet. Utöver 

handläggaren för religiösa minoriteter har även krishandläggarna samt handläggaren för andlig 

vård varit centrala i den fortlöpande dialogen mellan trossamfunden och staten. Sammantaget har 

dialogen främjat trossamfundens deltagande och samverkan med det offentliga. På ett 

motsvarande sätt främjas det offentliga av myndighetens dialogverksamhet. Det kan gälla 

kontaktvägar till trossamfund, frågor relaterade till kvalitetssäkring i enskilda sammanhang, 

liksom frågor kopplat till religionsfrihet och likabehandling inom vården särskilt i samband med 

dödsfall och avskedsriter.  

 

2.2.1. Myndighetsöverskridande dialog och samverkan 

 

Myndighetssamverkan är en prioriterad verksamhet vid SST och omfattar alla myndighetens 

uppdrag och verksamhetsområden. Myndighetens kontakter med socialtjänsten kommunalt har 

innefattat dialog med tjänstemän som inom socialtjänstens uppdrag svarar för hantering av 

dödsfall och begravning då närstående inte finns tillgängliga. SST har bistått med information 

om begravningsriter och hantering av döda då den avlidne är hemmahörande i en annan kulturell- 

eller religiös kontext än Svenska kyrkan.  

Socialstyrelsen, som under 2022 har fått i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förtroendet 

för socialtjänsten, har påbörjat ett samråd med Myndigheten för stöd till trossamfund för att 

tillsammans planera en väg framåt för den framtida dialogen med trossamfund kring frågan. 

Kontakten med Socialstyrelsen har utvecklats med anledning av LVU-frågan och ett tiotalmöten 

som involverat 4 av myndighetens anställda har lagt grunden för ett fortsatt och födjupat 

samarbete under 2023. Myndighetens direktör har även deltagit på möte på socialdepartmentet 

med berörda statsråd, myndighetscheferna från Myndigheten för psykologiskt försvar, 

Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Svenska Institutet, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna med 

anledning av påverkanskampanjen mot den svenska Socialtjänsten och LVU-lagstiftningen. 

Tillsammans med handläggaren för andlig vård i sjukvården ingår SST i Region Samverkan 

Stockholmstemagrupp krisstöd. Under 2022 har SST hjälpt Region Stockholm att arbeta med 

enskilda trossamfund för vaccninationsinsatser. Det har handlat om att ställa vaccinationsbussar 

utanför församlingslokaler i samband med gudstjänst, samt informationspridande om 

vaccinering i trossamfundens lokaler 

Myndigheten har ett etablerat samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) och Polisen som utmynnat i det gemensamma utbildningsmaterialet Så här kan ni arbeta 

med er säkerhet: en vägledning för trossamfund (MSB-1896, 2021). Under verksamhetsåret har arbetet 
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med säkerhetshöjande åtgärder i trossamfunden varit frekvent och omfattat såväl ett 

webbinarium, och utbildningsdagar i bl. a Trollhättan och Eskilstuna. Spridning av det tryckta 

materialet har skett i samband med särskilda utbildningstillfällen, under året har fokuserade 

insatser gjorts i Muslimska och Buddhistiska trossamfund, samt vid övriga trossamfunds 

årsmöten. SST ingår även i andra pågående säkerhetsarbeten tillsammans med MSB och 

Polismyndigheten, exempelvis rådgivande i Polisens utbildningsmaterial Protector. Under året har 

SST:s krisberedskapshandläggare tillsammans med handläggaren för religiösa minoriteter deltagit 

på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) årliga konferens, Råd för framtiden. Fortsatt utveckling av 

samverkan med de relativt unga myndigheterna Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) 

och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har skett under 2022.  

Myndigheten har även haft en initial dialog med Arbetsförmedlingen för att bistå i uppdraget 

Myndighetsgemensam plan för utrikesfödda kvinnor. (Arbetsmarknadsdepartementet A2022/00809) 

 

2.2.2. Myndighetssamverkan regionalt och lokalt 

 

Arbetet har fortsatt med kommuner som utvecklar samverkan med trossamfund. Arbetet omfattar 

allt från förfrågningar från kommuner som vill påbörja samverkan, till kommuner som kommit 

långt i sina samverkansmodeller. Ett särskilt arbete har varit inriktat mot Malmö som varit 

aktuella både genom regeringsuppdrag och händelser under året. Myndigheten betraktar Malmö 

som en förebild i arbetet med trossamfund. Under verksamhetsåret gjorde SST tre besök till 

samverkansgruppen Malmö stad och Malmös muslimska församlingar. Vidare deltog 

myndigheten på totalförsvarsdagarna i staden och valde också att förlägga höstens kanslidagar där. 

För att kunna sprida modeller till andra kommuner har SST samverkat med institutet för 

forskning om mångreligiositet och sekuläritet i produktionen av två rapporter om de s.k. 

påskupploppen i Malmö.9 Totalt har arbete med ett 25-tal kommuner pågått via SST:s 

krissamordning som inkluderar främst handläggaren för religiösa minoriteter och handläggaren 

för andlig vård i sjukvården.   

Dialog har under året pågått med 3 avlandets regioner för att fastställa överenskommelser kring 

andlig vård mellan regioner och arbetsgivarna för tjänsterna. I dessa dialoger efterfrågas 

myndigheten som expertorgan. Syftet med överenskommelserna är främst att tydliggöra den 

andliga vårdens roll inom sjukvården, ansvarsfördelning och kvalitetssäkring. Två regionerna som 

tidigare inte haft överenskommelser om andlig vård gällande ansvarsfördelning och 

 

 

9 Se även 2.3.3 
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kvalitetssäkring har under 2022 slutfört arbetet och har idag överesnkommelser  och i ytterligare 

en region är långt framme i detta arbete..  

Utöver detta har myndigheten haft regelbundna möten med Cetrum mot våldsbejakande 

extremisim, Forum för levande historia, Myndighetens för psykologiskt försvar, 

Försvarshögskolan samt Totalförsvarets forksningsinstitut. Fokus för dessa möten har varit på 

trossamfundens roll i samhällsutvecklingen.  

 

2.2.3. Internationell samverkan 

 

Samverkan mellan Polisen, MSB och SST har även rönt intresse från andra länder och 

myndigheterna har agerat värdar för studiebesök av utländsk polis för att inhämta kunskap om 

samverkan och metod. Myndigheten deltar och samverkar myndigheten i en rad olika 

internationella möten och uppdrag, bl. a. RAN-nätverket, Nordic Safe City, C-Rex, och OSCE. 

Som en fortsättning på det amerikanska utrikesdepartementets utbytesprogram International 

Visitors Leadership Program har handläggaren för religösa minoriteter deltagit i en andra omgång 

på plats i USA. Handläggarens fortbildning innebär att SST stärkt kompetensen inom 

myndighetens kärnområden. Som en följd av att utbytesprogrammet riktar sig mot deltagare i 

Europa har myndigheten breddat sitt amerikanska och europeiska nätverk av individer och 

organisationer verksamma inom dessa för myndigheten viktiga fält.Myndighetens direktör har 

deltagit i ett möte i Wien arrangerat av den Österikiska staten. På mötet deltog represetanter från 

cirka 25 EU-länder och syfter med mötet var att utbyta erfrenheter om samarbeten och stöd till 

trossamfund. 

 

 

 

2.3. Expertorgan i allmänna religions- och trossamfundsfrågor 
 

Samhällskriser som prövar samhällets funktionalitet och den sociala hållbarheten har inneburit 

att SST:s breda expertkompetens alltmer har efterfrågats. Behovet av förstärkt kompetens och 

samordning av den befintliga expertisen har avspeglats i att SST rekryterat under 2022 rekryterat 

en handläggare för kunskapsuppdraget. 
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Enligt myndighetens instruktion ska SST bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. 

Myndigheten samverkar med flera forskningsinstitut genom att både ta del av oberoende 

forskning såväl som genom av myndigheten beställda rapporter. Myndigheten svarar dagligen på 

frågor som rör religion och samfundsliv i Sverige. Det sammanlagda kunskapsfältet berör primärt 

religionsfrihet, civilsamhällets villkor, hälso- och sjukvård, begravningsfrågor, migration- och 

integration. Det kunskapsmaterial som myndigheten tar fram syftar till att vara relevant för såväl 

andra offentliga aktörer som aktörer inom det civila samhället. Förutom att svara på direkta 

frågor, delger myndigheten kunskap genom publikation på sin hemsidas kunskapsbank.  

Myndighetens expertkunskap gällande trossamfundsfrågor efterfrågas även kopplat till olika 

utredningsuppdrag inom departement eller andra myndigheter. Så skedde exempelvis då ett 

tilläggsdirektiv gavs till utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors 

sexualitet (Ju 2021:16) som innebar att utredaren uppdrogs att även innefatta kartläggande och 

sammanställande kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök. Utredaren 

har i detta ärende mött företrädare för myndigheten för att lyfta dessa frågor sett i relation till 

trossamfund. En av myndigheternas handläggare och också blivit utsedd till expert i utredningen 

om att ta fram en strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (Ku 2022:01). Även i samarbetet med 

Polismyndigheten på lokal, regional, och nationell nivå agerar SST som expertstöd i frågor som 

samverkan inför allmänna sammankomster med fokus på yttrandefrihet, religionsfrihet, 

mötesfrihet och kontaktytor mellan trossamfund och polisen.10 Många ärenden som inkommer 

till myndigheten rör samhällets funktionalitet och sociala hållbarhet, vilket innebär att samverkan 

mellan myndighetens olika expertfält är nödvändig. I myndighetens krissamordningsgrupp, där 

förutom krishandläggarna även handläggaren för andlig vård och handläggaren för 

religiösminoriteter ingår, har frågor kring pandemin fortsatt hanterats.  

 

2.3.1. Remisser 

 

En viktig del i myndighetens arbete och expertroll är som remissinstans för regeringen och andra 

myndigheter. Inhämtandet av myndigheter och andras yttranden är en viktig del av den politiska 

beslutsprocessen som följer av 7 kap. 2 § regeringsformen: ”Vid beredningen av regeringsärenden 

ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och 

yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även 

 

 

10 Enligt handläggare på SST görs bedömningen att antalet förfrågningar från polismyndigheten ökar 
kontinuerligt från 2015 och framåt, men att denna ökning varit markant under 2022.  
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sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.” 

Under verksamhetsåret 2023 yttrade sig myndigheten i 27 ärenden varav över hälften (15) gällde 

olika trossamfund som ansökte att bli statsbidragsberättigade. Utöver dessa har SST besvarat två 

remisser gällande specifika trossamfund samt yttrat sig i remisser från Kulturdepartementet (5), 

Socialdepartementet (3), Utbildningsdepartementet (1), Folkhälsomyndigheten (1), 

Justitiedepartementet (1) samt Kammarkollegiet (1). 

 

 

2.3.2. Hemställan till regeringen  

 

Myndigheten överlämnade under våren en hemställan till regeringen om tillsättande av en 

utredning med uppdrag att göra en översyn av organiseringen av den andliga vården inom 

sjukvården, kriminalvården och Försvarsmakten.  

I sin skrivelse betonade SST att organiseringen av den andliga vården väcker principiella 

frågeställningar om religionsfrihet, likabehandling och statens religiösa neutralitet. Mot 

bakgrund av det svenska samhällets religiösa pluralism ansåg myndigheten att en viktig uppgift 

för en utredning därför vore att bedöma hur strukturen för andlig vård bäst kan utformas för att 

oavsett trosuppfattning kunna tillgodose berörda individers existentiella och religiösa behov på 

likvärdiga villkor.  

Sammantaget ansåg myndigheten att det finns starka skäl som talar för att organiseringen av den 

andliga vården inom sjukvården, kriminalvården och Försvarsmakten bör göras till föremål för 

förnyad analys i syfte att överväga hur det allmänna roll och ansvar i förhållande till denna 

verksamhet bör vara utformat.  

 

 

2.3.3. Rapporter 

 

Under året har myndigheten medverkat till eller varit direkt beställare av ny kunskap genom att 

samverka med bl a Göteborgs universitet, Marie Cederskiölds högskola, Lunds universitet och 

Institutet för mångreligiositet och sekuläritet vid Södertörns högskola. 

Myndigheten gav Marie Cederskiölds högskola i uppdrag att författa en utredande analys av 

trossamfundens roll- och-påverkan under pandemin. Rapporten är publicerad och tillgänglig 

digitalt och i tryckt form. 
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Myndigheten för stöd till trossamfund har ombett Institutet för mångreligiositet och sekuläritet 

av att ta fram en rapport om de samverkansprojekt som Malmö stad bedrivit med fokus på 

trossamfundens roll i samarbeten mellan staden och civilsamhället. Denna rapport slutredovisas 

i mars 2023. 

Sedan 2022 bistår myndigheten och samverkar med Göteborgs universitet i ett större europeiskt 

3-årigt forskningsprojekt som undersöker muslimsk medieanvändning i flera europeiska länder. 

Projektet är pågående och forskarna kommer att publicera ett särtryck med de svenska resultaten 

för myndighetens räkning. 

Myndigheten bistår även i ett tvåårigt forskningsprojekt om hur pandemin påverkat 

digitaliseringen av trossamfundens verksamhet inom ramen för ”EU:s CHANSE programme”. 

Från Sverige ingår Södertörns högskola och SST:s direktör sitter i projektets ”Professional 

Advisory Board”. 

Myndigheten har beställt från Institutet för mångreligiositet och sekuläritet ytterligare en rapport 

utifrån Thurfjell & Willanders forskning om majoritetsmuslimer i sekulär kontext i Sverige. 

Rapporten redovisas första kvartalet 2023. 

Slutligen har Myndigheten tagit del av slutredovisningen av ett större forskningsprojekt om 

Syrisk-Ortodoxa Kyrkan i Sverige vid Lunds universitet. Resultaten publiceras av Myndigheten 

för stöd till trossamfund under 2023. 

Myndigheten har också på regeringens begäran tagit fram en rapport och kartläggning om 

utländsk finansiering av trossamfund i Sverige. Rapporten som genomförs i samarbete med Marie 

Cederskiölds högskola är redovisad och publicerad i digital form i januari 2023. 
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2.4. Andlig vård 

 

Allmänt betecknar begreppet andlig vård i sjukvården den service som trossamfunden svarar för 

inom sjukvården genom särskilda tjänster. Syftet med tjänsterna är att inom ramen för 

sjukvårdens helhetssyn på individen som finns som utgångspunkt inom hälso- och sjukvården, ge 

andligt och existentiellt stöd till den som så önskar. Målgrupp är i första hand patienter, men 

verksamheten innefattar även stöd till närstående och personal. Det stöd som ges är exempelvis 

själavårdande- och stödjande samtal, stöd vid dödsfall och i krissituationer, riter, gudstjänster och 

liknande, avlastande/stödjande gruppsamtal etc. Målsättningen med tjänsterna är inte att ge stöd 

till det egna trossamfundets medlemmar i händelse av sjukdom, men att stå till förfogande för var 

och en som frågar efter stöd av detta slag på sjukhusen. Verksamheten ses därmed som en service 

från trossamfundens sida till sjukvården. Tillsammans med en av handläggarna för 

krissamordning, ingår handläggaren för andlig vård i sjukvården i Region Samverkan Stockholm 

– temagrupp krisstöd. 

 

2.4.1. Bidrag till andlig vård i sjukvården 

 

Totalt fördelades 10 100 000 kronor som bidrag till den andliga vården i sjukvården år 2022, varav 

600 000 var avsatta för utbildning av medarbetare. Till den del av bidraget som direkt relaterar till 

kostnaderna för de 67 tjänster som uppbär statliga bidrag för andlig vård, skjuter församlingar 

inom de frikyrkliga trossamfunden till ytterligare nära 20 miljoner kronor av egna insamlade 

medel.. Andra grupper trossamfund kompletterar små tjänster för andlig vård med betydande 

ideella insatser genom särskilda stödpersoner. Av de 67 tjänsterna är 12 heltidstjänster, 11 ligger 

på 75 – 99 % av heltid, 26 på 50 – 74 % av heltid och 18 på 20 – 49 % av heltid. 51 av tjänsterna 

finns inom den kristna delen av den andliga vården. De muslimska koordinatörerna och 

sjukhusimamerna har antalsmässigt ökat till 14 från fjolårets 13  och  den buddhistiska delen 

innefattar som året innan 2 personer. 43 av tjänsterna innehas av män och 24 av kvinnor. 

 

2.4.2. Omfattning av andlig vård inom vården 

 

För att i någon mån ge en bild av hur den andliga vården tas i anspråk vid landets sjukhus, 

redovisar statistik från den kristna delen av den andliga vården att medarbetarna mött totalt 
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omkring 156 000 människor fördelade på cirka 73 000 uppdrag under år 2021.11 Drygt 9 000 av 

dessa uppdrag skedde inom ramen för den andliga vårdens beredskap under kvällar och helger. 

Statistiken bygger på redovisning från 54 av 86 Sjukhuskyrkor (= den kristna delen av den andliga 

vården) och innefattar även Svenska kyrkans medarbetare vilka utgör drygt 200 personer av de 

totalt drygt 250 medarbetare från kristna trossamfund inom andlig vård i sjukvården.  

 

2.4.3. Utbildning inom andlig vård 

 

En kontinuerlig dialog pågår även i relation till trossamfunden och särskilt med arbetsgivarna för 

tjänsterna inom den andliga vården. Under år 2022 har det bland annat inneburit rådgivning till 

enskilda arbetsgivare, arbetsgivarträff med fokus på regelverket kring anställningar, samråd i 

samband med nyrekrytering till tjänster liksom utveckling av utbildningar för medarbetare inom 

andlig vård. För den kristna delen av den andliga vården finns sedan länge ett väl utvecklat 

utbildningsprogram. 18 medarbetare från bidragsberättigade trossamfund har deltagit i något av 

kursstegen inom den utbildningen under 2022. Sveriges Buddhistiska Gemenskap arbetar för att 

utveckla en utbildningsmodell och har under året samlat ett 20-tal stödpersoner till flera 

utbildningsmoment fysiskt eller digitalt som del av detta arbete. Tillsammans med ansvariga för 

andlig vård inom kriminalvården, inklusive den särskilda samordnaren för muslimsk andlig vård, 

har SST:s handläggare för andlig vård arbetat med att vidareutveckla en utbildningsmodell för 

den medarbetargruppen. Resultatet är en utbildning i samverkan med Sankt Lukas stiftelsen, med 

många års erfarenhet som själavårdsutbildare, som innefattar sju tillfällen. Sju medarbetare med 

tjänst inom den muslimska delen av den andliga vården i sjukvården deltar i denna utbildning. 

  

2.4.3.1. Begravningsseminarier 

 

I samband med pandemin uppmärksammade myndigheten att flera trossamfund efterfrågade 

information om det svenska begravningsväsendet. Kunskapsluckor fanns bland annat vad gäller 

huvudmannaskap och möjlighet till inflytande över utformning av gravkvarter. 

Myndigheten för stöd till trossamfund anordnade därför två seminarier för att informera om 

Svenska kyrkans huvudmannaskap, ge exempel på hur lokala församlingar i samråd med 

minoritetssamfund skapat utrymme för religiösa minoriteter, samt vilka möjligheter det finns att 

 

 

11 Uppgifterna hämtas från Sveriges Kristna Råd vilka publicerar verksamhetsberättelse i april och 
således kan statistik från 2022 inte redovisas. 
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hos länsstyrelserna ansöka om att anlägga egna begravningsplatser. Myndigheten informerade 

även om begravningsombudets funktion i förhållande till Svenska kyrkan och minoriteters 

möjligheter att tillgodose sina intressen. Seminarierna anordnades i Örebro och Göteborg. 

Vid seminarierna medverkade, förutom lokala representanter för Svenska kyrkan, även en jurist 

från Svenska kyrkans nationella kansli, samt begravningsansvarig från Judiska församlingen i 

Stockholm som berättade om hur det judiska samfundet arbetar med eget huvudmannaskap. 

 

 

2.5. Trossamfundens roll i krisberedskapssamordning 

 

Vid kriser och katastrofer är behovet av insatser från trossamfunden stort. Det handlar dels om 

trossamfundens roll som trygga platser i tider av oro, dels om att tillvarata trossamfundens resurser 

i tider av kriser. Trossamfunden anses ha värdefulla kunskaper och resurser att bidra med och en 

utvecklad förmåga att stödja människor i kris genom samtal, medmänsklighet, ceremonier och 

ritualer. Samfunden utgör också viktiga informationskanaler för ett stort antal människor.  

Myndigheten samordnar trossamfunden vid olika kriser, katastrofer och händelser som på olika 

sätt kan påverka samhällets funktionalitet, den sociala hållbarheten eller som kräver extra insatser 

av social omsorg. Ibland berörs samtliga samfund och ibland, beroende på den inträffade 

händelsen, grupper av samfund. Krissamordningen sker i nära dialog med berörda myndigheter, 

till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen och Folkhälsomyndigheten. 

SST:s roll är bland annat att sammanföra beredskapsansvarig på olika nivåer med trossamfund på 

motsvarande nivåer samt att bidra med kunskap och kontakter liksom arbetsmodeller. Arbetet 

karaktäriseras av stöd till- och samverkan med enskilda myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner, deltagande i forum för samverkan, samt av kontakter med trossamfund.  

Krissamordningen, där flera av myndighetens handläggare ingår, ansvarar för de regelbundna 

samverkansmötena med trossamfundens nationella krisgrupp. Totalt har 10 ordinarie 

samverkansmöten skett under året. Däremellan sker varje vecka både möten och överläggningar 

med olika myndigheter och olika trossamfund. 

Under året har flera frågor berörts där trossamfunden har haft viktiga lägesbilder och där 

myndigheter har kunnat förmedla sina lägesbilder till trossamfunden. Pandemin har fortsatt 

behandlats genom hantering av restriktioner, information kring sjukvårdsbelastning och 

vaccinationsfrågor. Frågor kring LVU och bristande förtroende för socialtjänsten i Sverige har 

hanterats regelbundet under året med möten, överläggningar och lägesbilder. Kriget i Ukraina 
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initierade särskilda samverkansmöten, överläggningar och lägesbilder med start i februari. 

Intensiteten i mötena har varierat beroende på händelseutvecklingen. Ämnen som har hanterats 

är den allmänna oron i Sverige till följd av krigsutbrottet, oron för verksamhet och relationer som 

trossamfund i Sverige har i Ukraina och närliggande länder, flyktingströmmar, hjälpverksamhet, 

mottagande av flyktingar i Sverige, samt krigets påverkan på ekonomi och utsatta grupper i 

Sverige. Vidare har händelser och oro kring allmänna sammankomster inför val har hanterats 

genom möten, informationssatsningar och samverkan med Polismyndigheten brett och så 

småningom via den utsedda nationella samordnaren för dialogpolisen. Regeringsuppdraget Att 

öka kunskapen om säkerhet hos moskéer och muslimska församlingar (Arbetsmarknadsdepartementet 

2021/01713) har gett möjligheter att arbeta inom ramen för krissamordningen med insatser på 

plats i olika kommuner, både kopplat allmänna sammankomster och oro kring LVU.12 

 

 

2.6. Regeringsuppdrag 

 

I denna del beskrivs den verksamhet inom SST som är direkt kopplad till särskilda 

regeringsuppdrag men som inte anges i myndighetens instruktion. Under 2022 hade SST två 

sådana uppdrag.  

 

2.6.1. Säkerhetsuppdrag 

 

Under året har myndigheten för stöd till trossamfund haft i uppdrag att öka kunskapen om 

säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi i relation till 

dessa verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. På myndigheten arbetar en 

projektledare, två handläggare för krisberedskapsfrågor och en handläggare för religiösa 

minoriteter med uppdraget. Myndigheten har utöver detta tagit in två externa metod- och 

utbildningsutvecklare. Projektet har förankrats hos Islamiska samarbetsrådet (ISR) på ett flertal 

möten med hela rådet samt de enskilda trossamfunden. 

  

 

 

12 SST 1.3/0324 
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2.6.1.1.  Utbildning och processledning 

I september 2022 genomförde 30 personer med en ledande position i sin lokala muslimska 

församling en säkerhetsutbildning i syfte att sen kunna utbilda sin församling i säkerhet- och 

trygghetsfrågor i egenskap av säkerhetsambassadörer. Säkerhetsutbildningen utfördes i samverkan 

med MSB, polisen, räddningstjänsten och säkerhetsexperter. I syfte att nå jämställdhetsmål har 

myndigheten gjort undantag för kvinnor som inte mötte kraven för att bli säkerhetsambassadörer. 

Den slutgiltiga fördelningen mellan könen som utbildade sina lokala församlingar i säkerhet- och 

trygghetsfrågor var 21 män och 7 kvinnor. Säkerhetsambassadörerna kom från 26 församlingar, i 

16 städer och 18 olika kommuner. Totalt påbörjades 24 processledningar som 135 deltagare tog 

del av.  

 

2.6.1.2.  Utvärdering 

En enkät riktad till säkerhetsambassadörerna har visat att processledningen i de olika 

församlingarna har resulterat i en större säkerhetsmedvetenhet bland församlingens medlemmar 

samt styrelse. En av säkerhetsambassadörerna menar att till följd av processledningen har 

församlingens styrelse tagit säkerhetsarbetet på största allvar samt att det nu är en mycket 

prioriterad fråga hos dem idag. Deltagarna som har gått processledningen i sin lokala församling 

har är mycket positiva till processledningarna visar utvärderingar. Kvinnor har prioriterats i 

rekryteringsprocessen. Den faktiska underrepresentationen återspeglar en generell 

överrepresentation av män i styrelser, men också att säkerhetsfrågor betraktas som en manlig 

domän. 

 

2.6.2. Uppdrag om ökad kunskap om hedersrelaterade frågor 

 

Myndigheten för stöd till trossamfund fick i uppdrag att öka kunskapen om hedersrelaterade 

frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser 

för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om 

könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare. SST sitter med i ett 

myndighetsnätverk om frågan och har ett pågående samarbete med Jämställdhetsmyndigheten 

om dessa frågor. 

Efter 2022 års kartläggning av attityder kring könsstympning av flickor och kvinnor kom 

myndigheten i kontakt med ledare och eldsjälar som, inom trossamfund inom vilka det finns 

grupper som ägnar sig åt könsstympning, motsätter sig sedvänjan och föreställningarna som 
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underbygger praktiken. I myndigheternas förarbeten framkom en önskan om att arbeta 

attitydförändrande samtidigt som det också fanns uttalade utmaningar, exempelvis brist på 

resurser och svårigheter att nå fram till berörda grupper med övertygande argument. Utifrån 

utgångsläget genomförde SST en tre-stegs-modell för personer som ville engagera sig. Steg ett var 

ett webbinarium, steg två en tvådagarskonferens, och steg tre studiecirklar mot könsstympning. 

 

2.6.2.1. Webbinarium 

SST och Jämställdhetsmyndigheten rådgjorde kring möjliga och lämpliga metoder för att nå ut 

till ledare och eldsjälar inom trossamfunden för att ge dem verktyg att arbeta med frågan om 

attitydförändringar. Genom UNICEF och Sida, engagerades en imam från Kenya för att tala om 

vikten av att involvera religiösa ledare i kampen mot könsstympning. Dessutom medverkade en 

representant från ActionAid, som utvecklat en metod som bland annat används för att arbeta med 

attitydförändringar kring könsstympning av flickor och kvinnor. 

 

2.6.2.2. Studiecirklar mot könsstympning 

Efter positiva erfarenheter av ”train the trainer” metoden i andra regeringsuppdrag kom SST fram 

till att även i genomförande av detta uppdrag använda sig av denna metod, där myndigheten 

utbildar personer som sedan håller i studieträffar i sina lokala församlingar eller föreningar. Ett 

studiematerial som utbildarna kunde basera sina studieträffar på utvecklades av ActionAid Sverige 

och ett samarbete initierades med Studieförbunden Bilda och Ibn Rushd. I september 2022 

genomfördes en tvådagarskonferens för alla cirkelledare som dels handlade om att sprida kunskap 

om könsstympning av flickor och kvinnor, dels om att lära sig de pedagogiska metoderna för 

genomförandet av cirklar. Efter genomgången utbildning startade cirkelledarna egna grupper i 

sina respektive sammanhang, med stöd av kontaktpersoner från studieförbunden.  

 

2.6.2.3. Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck 

Utöver arbetet mot könsstympning genomförde SST en konferens om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Myndigheten efterfrågade intresse bland trossamfunden att samarbeta i frågan, varpå 

Islamiska shiasamfunden meddelade intresse. Konferensens syfte var att höja kunskapen om 

hedersrelaterat våld, samarbetsviljan mellan olika aktörer på det lokala planet och ömsesidigt 

förtroende, en ökad förståelse för svensk lagstiftning, fördjupade diskussioner om 

gränsdragningar av friheter och rättigheter, samt samtal om hur religiösa krafter och 

föreställningar kan användas som en positiv tillgång i det förebyggande arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. 104 personer hade anmält sig och 69 deltog. Som föreläsare 
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medverkade bland annat representanter från Polismyndigheten, Uppsala universitet, Elevhälsan 

och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 

 

 

2.7. Statsbidrag 
 

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund har i uppdrag att pröva frågor om statsbidrag till 

trossamfund enligt förordning SFS 1999:974 t.o.m. SFS 2018:1534). Rådet för beslut om 

statsbidrag till trossamfund sammanträdde 11 gånger under år 2022. 

Statsbidrag  kan ges både som hjälp med avgifter via Skatteverket, så kallad uppbördshjälp samt 

som bidrag. Under 2022 hade ett trossamfund rätt till uppbördshjälp men inte bidrag. Resterande 

trossamfund som har rätt till uppbördshjälp får också bidrag. Kostnaden för uppbördshjälpen tas 

från trossamfundets organisationsbidrag.13 

Syftet med de olika bidragen är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv 

och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och 

omsorg. Myndigheten jobbar kontinuerligt med att  ytterligare förbättra kvaliteten i 

bidragsgivningen samt att fortlöpande diskutera utmaningar i arbetet deltar myndigheten 

regelbundet i erfarenhetsutbyte med andra bidragsgivande myndigheter. Uppföljning och 

kvalitetssäkring av de olika bidragstyperna genomförs på olika sätt vilket redovisas nedan. 

2.7.1. Budgetläget inför 2022 

 

Myndigheten gick in i budgetår 2022 med en kredit från år 2021. Krediten, som uppgick till drygt 

8,5 miljoner förbrukades för att betala det skadestånd som staten blivit ålagd att betala 

trossamfundet Jehovas vittnen. För att detta inte skulle påverka det organisationsbidrag som 

planerats att kunna fördelas till trossamfunden beslöt myndigheten att inte utlysa lokalbidrag för 

byggnation etc under våren. Regeringens ambition var att förstärka myndighetens bidragsanslag 

med det belopp som motsvarade krediten för skadeståndet så snart som möjligt. Beloppet kom 

myndigheten åter via regleringsbrev inför kvartal 3. 

  

 

 

13 Se tabell 2 (4.2) 
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2.7.2. Bidragstyper 
 

Myndigheten kan fördela tre olika typer av bidrag: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och 

projektbidrag. Dessa beskrivs nedan. 

 

2.7.2.1. Organisationsbidrag 

Organisationsbidraget fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag. Enligt myndighetens 

tillämpningsföreskrifter skall grundbidraget till respektive trossamfund utgöra 70 % av 

föregående års bidrag. Det rörliga bidraget beräknas efter antalet bidragsgrundande personer, 

vilket innebär medlemmar och registrerade regelbundna deltagare. Fördelningen av det rörliga 

bidraget har gjorts enligt den statistik över betjänade år 2020 som inkommit14.  

 

2.7.2.2. Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 

Gällande teologisk utbildning fördelas medel enligt schablon med ett fastställt belopp per 

högskola. Andlig vård inom sjukvården fördelas som kostnadsbidrag för tjänster inom andlig vård 

i sjukvården som de bidragsberättigade trossamfunden ansvarar för, samt till utbildning av 

personal och viss verksamhetssamordning av andlig vård inom sjukvården. 

 

2.7.2.3. Projektbidrag 

Projektbidrag får lämnas som lokalbidrag för byggnation, bidrag för anpassning av lokaler för 

personer med funktionsnedsättning, etableringsbidrag och som särskilt utbildningsbidrag för 

funktionärer inom trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. Under 2022 

 

 

14 År 2021 samlades statistik gällande år 2020 in, vilken tillämpas för fördelningen av 

organisationsbidragsfördelningen för år 2022. Eftersom Covidpandemin härjade även under år 

2020 har statistiken för år 2020 bestått av registrerade medlemmar men siffran för regelbundna 

deltagare har tagits från statistik för år 2019. Myndigheten menar att sannolikheten att antalet 

regelbundna deltagare skulle ha varit markant fler, eller markant färre, hade där inte varit en 

pandemi, är ganska liten och har därför av praktiska skäl nyttjat siffran från år 2019.   
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utlystes etableringsbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning 

i början av året. Bidraget kallat Särskilt utbildningsbidrag samt bidrag för lokaler såsom för 

upprustning, byggnation etc. utlystes inte under år 2022. 

 

2.8. Antalet betjänade 
 

Antalet betjänade (antal medlemmar + regelbundna deltagare i verksamheterna) utgör basen för 

fördelningen av organisationsbidraget. Antalet betjänade har under de senast 11 åren ökat från 

drygt 757 800 till nästan 900 000 personer. Den siffran är dock drygt 17 000 lägre än för statistiken 

över år 2020. Orsaken är att trossamfundet Svenska islamiska samfundet från år 2022 inte längre 

är ett statsbidragsberättigat trossamfund vilket gjorde att trots att andra trossamfunds statistik ökat 

har totalen blivit lägre. 

 

Siffran över regelbundna deltagare är från år 2019. Ingen regelbunden besöksverksamhet har 

kunnat genomföras under större delen av år 2021 och trossamfunden har därför inte heller kunnat 

samla in ny statistik. Myndigheten menar att den senaste siffran, innan pandemin, är ett mått som 
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kan användas även i år eftersom sannolikheten att antalet regelbundna deltagare skulle ha varit 

märkbart lägre, eller högre, än tidigare år är liten.15 

 

2.8.1. Antal församlingar 
 

Trossamfunden tillämpar olika principer vid fördelningen av organisationsbidraget. Inom vissa 

av trossamfunden får t.ex. samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör trossamfundet en 

prövning efter att församlingar inkommit med bidragsansökan eller beslut i kyrkoråd eller 

motsvarande. 

I diagrammet nedan redovisas antalet församlingar inom trossamfunden samt hur många av dessa 

som fått del av organisationsbidrag under de senaste sex åren. Totala antalet församlingar   

minskade gämfört med föregående år. Många små församlingar har lagts ner eller lagts samman 

med andra till större enheter, även pandemin har trologen påverkat nyetablering av församlingar 

negativt. I årets statistik kan skillnaden också ha påverkats av att trossamfundet SIS inte längre är 

 

 

15 Under några år runt 2015 pågick något som kallades kvalitetssäkringsprojektet. Under dessa år 

frystes statistiken för alla de trossamfund som då fanns i kategorin nyetablerade. Målet var att 

trossamfunden med stöd från myndigheten under några år skulle bygga upp och säkerställa sina 

medlems- och betjänaderegister. Eftersom statistiken redan då samlades in med tidseftersläpning 

visar kurvan en viss nedgång de första åren av diagrammet. 
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statsbidragsberättigat, vilket drar ner totalen av antalet församlingar. Totalt var det 93 färre 

församlingar år 2022. 

Antalet församlingar som fått del av bidraget har dock ökat till 1229 stycken vilket är en ökning 

med 269 församlingar. Större delen av församlingarna tillhör de sedan länge etablerade 

trossamfund likt Pingst – fria församlingar (435 st) och Equmeniakyrkan (637 st) vilkas 

församlingar ofta har varit väletablerade och har stabil inkomst på annat sätt och därför inte får 

del av organisationsbidraget. Trossamfundet Jehovas vittnen, som har 280 församlingar, uppger 

att de fördelar organisationsbidrag till alla församlingar. 

 

2.9. Fördelning av bidragen 

 

Statens stöd till trossamfund utgår för att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en 

aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och 

omsorg. Den största delen är i formen organisationsbidrag. Trossamfunden i sin tur tillämpar 

egna olika principer vid fördelningen av organisationsbidraget till församlingarna. Inom vissa av 

trossamfunden får till exempel samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör trossamfundet en 

prövning efter att församlingar inkommit med bidragsansökan eller beslut i kyrkoråd eller 

motsvarande.  
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Från den redovisning som trossamfunden ställer till myndigheten gällande organisationsbidrag 

krävs från 2021 en enhällig redovisningsmodell som ser likadan ut för alla trossamfund. 

Myndigheten har under ett antal år krävt för lokal- samt anpassningsbidrag en fördjupad 

redovisningskontroll vilket också införts där genom stickprov hela processen gällande 

transaktioner som rör organisationsbidraget ska intygas, vidimeras och ställas till myndighetens 

förfogande.16  Myndigheten har under året betalat ut 80 755  941 kr i bidrag. 17 Den absolut största 

delen om61 834 740 kr, motsvarande nästan 77% har utgått som organisationsbidrag. 8 838 212 

kr har utbetalats som projektbidrag18 och 10 082 989kr har betalts ut som verksamhetsbidrag.19 

Projektbidragen och verksamhetsbidragen motsvarade nästan 11 respektive 12 procent av SST:s 

bidrag verksamhetsåret 2022. 

 

2.9.1. Organisationsbidrag som fördelas av myndigheten 

 

Organisationsbidraget har betalats ut varje kvartal till alla trossamfund utom två.  Utbetalningarna 

av organisationsbidrag frös, efter beslut av Rådet för beslut om statsbidrag, för Antiokiska 

ortodoxa kyrkan (kvartalen 3+4, samt det extrabidrag som betalades ut i december).  

För den Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan underkände Rådet för beslut om statsbidrag  

föregående års. Bakgrunden till detta vara att myndigheten under sin kontroll av trossamfundets 

medlemsregister funnit stora brister i registret.. En auktoriserad revisor fick i uppdrag att försöka 

fastställa den statistik som trossamfundet ansåg sig ha. Efter slutredovisning av revisorn beslöt 

Rådet för beslut om statsbidrag att låta räkna organisationsbidrag på 70 % av den siffra 

trossamfundet angett, vilket baseras på de föreskrifter som bidraget styrs av.  

Totalt har nästan 61 052  000 kr utbetalats som organisationsbidrag20. Med den förstärkning som 

gavs år 2021 på grund av pandemin tilldelades varje trossamfund 91 kr per person och år. För år 

2022 blev bidraget per person och år 68, 33 kr. 

  

 

 

16 Se avsnitt 2.11 ff. 
17 Myndigheten hade beslut att totalt utbetala 90 429 000 (se tabell 2) Kvar av anslag är 576 543 kr. 
18 Tabell 5 och 7 
19 Tabell 8 
20 Förutom dessa har 782 762 kr betalats ut till trossamfundet SIS vars bankkonton var låsta under 
senare delen av år 2021. Dessa medel ingick dock inte i årets budget utan sparades från föregående års 
budget. Det totala frysta bidraget för Antiokiska ortodoxa kyrkan om 78 430 har reserverats på 2023 års 
budget för eventuell utbetalning under året då det ej var möjligt att spara medlen från 2022. 
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2.9.2. Verksamhetsbidrag 

 

Verksamhetsbidrag kan fördelas som bidrag till teologiska högskolor samt till andlig vård inom 

sjukvården. 

2.9.2.1. Bidrag till teologiska högskolor 

Verksamhetsbidrag har fördelats till tre av de fyra teologiska högskolorna som enligt förordningen 

har rätt till bidrag. En utvärdering av schablonen som fastställdes för åren 2018-2020, som var 

schemalagd till år 2020, har fåtts skjutas framåt pga pandemin samt i väntan på en möjlig 

kommande lagändring som skulle göra en pågående ny tidsperiod för en schablon olämplig. 

Fördelningen 2022 följde den som fastslogs år 2018 vilket gav 250 000kr per år till Johannelunds 

teologiska högskola i Uppsala samt till Örebro missionsskola. Enskilda högskolan i Stockholm 

har en större grupp studenter och tilldelas 300 000kr per år. Prästseminariet i Stockholms katolska 

stift har inte haft prästkandidater under budgetåret.   

2.9.2.2. Bidrag till andlig vård 

Som redan nämnts under resultatredovisningen punkte 2.4.1 fördelades 10 100 000 kronor till 

den andliga vården under år 2022. Av dessa medel var 600 000 kronor avsatta för 

utbildningsinsatser för medarbetare. Antalet medarbetare med tjänster inom andlig vård i 

sjukvården som uppbär statliga bidrag är 67. Av dessa finns 51 inom den kristna delen av den 

andliga vården, 14 inom den muslimska delen och 2 inom den buddhistiska delen. Fördelning 

mellan heltid-och deltidstjänster redovisas under punkten 2.4.1. De frikyrkliga trossamfunden 

skjuter till betydande belopp av egna insamlade medel för att möjliggöra så hela tjänster som 

möjligt. Andra grupper av trossamfund kompletterar små tjänster med betydande ideella 

egeninsatser av särskilt utsedda stödpersoner. 43 av tjänsterna innehas av män och 24 av kvinnor.  

 

2.9.3. Projektbidrag 

Projektbidrag kan fördelas som lokalbidrag, etableringsbidrag och särskilt utbildningsbidrag. 

2.9.3.1. Lokalbidrag 

Såsom nämnts ovan utlystes inte lokalbidrag på nytt under år 2022. De 8,5 miljonerna använt för 

att betala skulden till Jehovas vittnen lämnades inte åter till myndighetens förfogande förrän vid 

halvårsskiftet. Myndigheten konstaterade att det fanns för knappt om tid för att kunna utlysa 

bidraget, ge ampel med tid för ansökan samt behandla ansökningar, beslutas av Rådet för beslut 

om statsbidrag samt att expediera positiva beslut samt få dessa rekvirerade innan året slut. I 

gengäld kunde därför myndigheten fortsätta att bedöma lokalbidragsansökningar som funnits 

kvar från år 2021. De ansökande församlingarna hade i början av år 2022 fått skrivelser som 
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förklarade att intentionen med att fortsätta med bordlagda lokalbidragsansökningar från år 2021 

på det nya budgetåret inte kunde genomföras på grund av de 8,5 miljoner som myndigheten fått 

lov att använda som kredit enligt ovan.   

 

2.9.3.2. Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning 

Myndigheten mottog 28 ansökningar om anpassningsbidrag varav 23 beviljades. Alla, utom en av 

ansökningarna, kom från kristna trossamfund. Bidraget kan endast sökas för att anpassa lokaler 

som byggts under en tid då Boverkets regler om anpassning för personer med 

funktionsnedsättning inte gällde. Detta märks i de ansökningar som inkommit och merparten är 

från mindre församlingar, som ofta funnits länge i samma lokal, tillhörande någon av frikyrkorna.  
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2.9.3.3. Etableringsbidrag 

Inför år 2022 inkom 19 ansökningar om etableringsbidrag var av 16 beviljades. Alla ansökningar, 

utom en som gällde en ortodox kristen församling, gällde nyetablerade muslimska församlingar 

med stor spridning över landet.  

 

 

2.10. Kvalitetssäkring och kontroller 
 

Förutom att bidrag som lämnats som lokalbidrag eller som bidrag till anpassning av lokaler för 

personer med funktionsnedsättning ska slutredovisas senast ett år efter sista rekvisition genomförs 

också en fördjupad slutredovisning för ett antal redovisningar. Varje år väljs ett kvartal för vilket 

alla lokalbidrag som slutredovisats under det kvartalet ska skicka in bestyrkta kvitton, fakturor 

etc. för sina projekt. År 2022 gällde fördjupningen kvartal 2. Sex projekt fick därmed inkomma 

med fördjupade redovisningar. 

Vid slutredovisningen av etableringsbidrag ska, förutom en ifylld redovisningsblankett, en 

berättelse över hur medlen används bifogas samt en kort förklaring hur detta har utvecklat 

församlingens arbete. 

Statsbidraget till de teologiska högskolorna fördelas enligt en schablon. Schablonen ska löpa i tre 

år för att sedan utvärderas. En utvärdering har inte gjort efter den senaste perioden eftersom en 

ny lagstiftning, där förslaget i propositionen var att statsbidrag för olika typer av möjlig utbildning 
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skulle äskas via de berörda trossamfunden. Propositionen drogs tillbaka under hösten 2022 En 

utvärdering är därför planerad att genomföras under första halvan av budgetåret 2023. 

Kvalitetssäkringen för bidrag till andlig vård görs genom att alla arbetsgivare samt anställda skriver 

årliga rapporter vilken handläggaren för bidraget granskar. Handläggaren håller också kontakt 

med de olika tjänstgörande personerna inom andlig vård inom vården via telefon och möten 

under året.  

Myndigheten arbetar också med att titta på aktuellt trossamfunds ekonomi, statistik, 

organisationshandlingar och ett arbete för att bedöma hur myndigheten bidrar till att stärka och 

upprätthålla grundläggande värderingar. Förutom de kvalitetssäkrande rutiner som gäller för 

bidragshandläggningen utförs också besökskontroller, se vidare 2.10.2. 

De handläggare som jobbar nära församlingarna ute på fältet, de som i första hand jobbar med 

konflikthantering och krisstöd, gör under året ett antal besök hos församlingar.  

 

2.10.1. Trossamfundsbesök 

  

Under många år har SST valt ett geografiskt område där två eller tre handläggare besökte alla 

församlingar, oavsett om dessa tillhörde ett statsbidragsberättigat trossamfund eller ej, för att 

stämma av hur det religiösa landskapet fungerade just där. År 2022 valde myndigheten att 

genomföra en geografisk kontroll genom en annan modell. Myndigheten förlade sina 

planeringsdagar till Malmö. Under en dag av dessa tre delades myndighetens hela personal upp i 

fyra besöksgrupper. Alla grupper fick samma frågor att “stämma av”. Vissa besökte lokala 

församlingar, andra centrala organisationernas kontor och i vissa fall var platsen både den centrala 

administrationen och en lokal församling. De som besöktes var Rumänska ortodoxa kyrkan (både 

central administration och lokal församling), Islamiska Fatwabyrån i Sverige (både central 

administration och lokal församling), EFK i Hyllie vilket är en väldigt stor församling inom 

Evangeliska frikyrkan som också har folkhögskola, äldreverksamhet och sociala program samt 

FIFS i Rosengård (en lokal församling tillhörande Förenade islamiska föreningar i Sverige). Under 

besöket i Malmö träffade myndigheten även företrädare för kommunen och organisationen 

Amanah. 
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Svaren gav tillsammans en bra bild av utmaningar och problem såsom ökade våldstendenser, 

medias bild av de lokala församlingarna samt det stora spektrum av samverkansgrad som skillde 

de olika församlingarna åt vad gällde samverkan med andra trossamfund men också kommunen, 

länsstyrelsen och andra myndigheter. 

 

2.10.2. Stickprovskontroller av statistik 

 

Myndigheten kontrollerar årligen den statistik som används som underlag vid beslut om 

organisationsbidrag. Med den rådande lagstiftningen kring personuppgifter (GDPR) är 

myndighetens möjlighet att utöva tillsyn och kontroll begränsad. Myndigheten kan granska 

avpersonifierade siffror för att kunna uppskatta rimlighet och jämförelse med tidigare år, men 

kan inte få rätten att granska att, t.ex. inte en person finns registrerad mer än en gång. I ett av de 

trossamfund vars statistikgranskning påbörjades av en auktoriserad revisorsfirma år 2022 

avslutades deras arbete inte förrän år 2023.  

Stickprovskontroller gällande avpersonifierad data skedde år 2022 hos sex trossamfund i 

Stockholmsområdet för att granska trossamfundens insamlade statistik av medlemmar. Dessa 

besök ger trossamfunden centralt möjlighet att föra en dialog kring statistikfrågor och begrepp 

såsom församling, tillhörig, betjänad som ofta inte tidigare rymts i (speciellt de nyetablerade) 

trossamfundens begreppsvärld. Många trossamfund ser inte heller på tillhörighet såsom svenska 

etablerade system gör utan medlemskap är en främmande benämning som möjligen tidigare 

utgjordes av att man bodde i området och besökte trossamfundets församling där. I dessa 
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trossamfund pågår och utvecklas fort ett arbete för att naturligt inkorporera detta i diasporan i 

Sverige.  

Kontrollerna visade att det hos alla trossamfunden, utom ett, stämde relativt väl med den statistik 

som skickat till myndigheten. I det fall som inte stämmer är det osäkert huruvida församlingarna 

har räknat på samma/rätt sätt. Detta kollades upp och en revidrad statistiksiffra lämnades till SST. 

Vid tre av besöken framkom att ingen blankett för utträde ur samfundet fanns. I alla tre fallen 

skapades skyndsamt en sådan. 

 

2.11. Myndighetens arbete med förberedelser inför ikraftträdandet av ett nytt 

regelverk för statens stöd till trossamfund 

 

Myndigheten har under året arbetat intensivt med förberedelser inför införandet av ett nytt 

regelverk för statens stöd till trossamfund. En proposition med förslag till bland annat en ny lag 

om statsbidrag till trossamfund överlämnades till riksdagen under sommaren. Propositionen har 

därefter återkallats. 

Myndigheten har som en del av detta arbete ägnat betydande kraft åt att fortlöpande hålla 

trossamfunden informerade om hur lagstiftningsärendet fortskridit och om innehållet i 

lagrådsremissens och propositionens förslag. Myndigheten har i detta syfte hållit återkommande 

fysiska och digitala möten med företrädare för de trossamfund som idag mottar statsbidrag, 

samanlagt hölls tre möten med de statsbidraggerättigade trossamfunden för att informera om 

eventuellt nya regler för stöd till trossamfund. Information har även lämnats via myndighetens 

hemsida och genom utskick av skriftlig information. Företrädare för myndigheten har vidare 

inbjudits att informera om förslagets innehåll vid sammankomster anordnade av organisationer 

och trossamfund. Myndigheten har också besvarat ett större antal skriftliga och muntliga frågor 

från enskilda trossamfund om de föreslagna bestämmelsernas innebörd.  

Myndigheten har härutöver bedrivit ett omfattande internt utvecklingsarbete som syftat till att 

anpassa myndigheten nuvarande arbetssätt och handläggningsrutiner till det aviserade förslagets 

innehåll. Som en väsentlig del i detta arbete har ingått att förbereda antagandet av nya 

tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund. Myndigheten har under året också 

utvecklat sin samarbete och informationsutbyte med andra bidragsgivande myndigheter, bland 

annat kring frågor om de så kallade demokrativillkorens innebörd och tillämpning. Under året 

genomfördes även ett studiebesök på MUCF för lära av deras arbete med bland annat 

demokratikriterier.  
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3. Generellt om myndighetens verksamhet 

I detta kapitel beskrivs de delar av myndighetens verksamhet som framförallt 

omfattar myndighetens interna arbete. Kapitlet ämnar att översiktligt beskriva 

myndighetens verksamhetsutveckling, externa kommunikation, 

kompetensförsörjning, samt arbetsmiljö.  

SST bedriver en permanent och varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning och 

lag. Myndigheten har de senaste tio åren präglats av övergången från att vara en nämndmyndighet 

till att vara enrådsmyndighet och ett expanderande antal verksamhetsområden, något som leder 

till att myndigheten växt i storlek. Vid årsslutet 2022 var man inklusive generaldirektör 13 

tillsvidareanställda samt tre  tim- och projektanställda. Det växande antalet medarbeteare ger att 

myndigheten under 2022 påbörjat arbete med att omorganisera arbetsgången för att framgent 

utföra ordinarie instruktioner som särskilda uppdrag så effektivt som möjligt. 

 

3.1. Verksamhetsutveckling 

 

Det nuvarande arbetet med verksamhetsutveckling påbörjades under 2021 och har sedan fortsatt 

under 2022. Alla anställda på myndigheten är delaktiga i arbetet med verksamhetsutvecklingen 

inom sitt arbetsområde. Processen var 2021 inriktad mot att formulera mål och verksamhetsplan 

för de olika områdena. Under verksamhetsåret 2022 har processen varit fokuserad mot att i den 

verksamhet där det är möjligt, sätta mätbara mål samt att arbeta med ekonomisk uppföljning för 

respektive arbetsområde.  Det arbetet ska fortsätta under 2023. Mål, verksamhets- och 

uppföljningsplaner har arbetats fram under myndighetens medarbetardagar. De skedde i 

internatform och inträffade under verksamhetsåret i maj i Saltsjöbaden och i december i Malmö. 

Medarbetardagarna kombineras också med besök hos olika trossamfund lokalt, samt fördjupande 

kunskapsinhämtning i för myndigheten relevanta områden (se också 2.11.1). 

Myndighetens arbete präglades under verksamhetsåret av en förestående lagändring gällande stöd 

till trossamfund. SST hanterade 15 remisser från trossamfund som ansökte om att bli 

bidragsberättigade enligt övergångsregler inför proposition (2021/22:272). Det mest omfattande 
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utvecklingsarbetet under 2022 var ett digitaliseringsprojekt. Kostnaderna för projektet uppgick 

under året till cirka 519 065 kr. Under året pågick ett intensivt arbete med utbildning i- och 

implementerandet av en digitaliserad process för ansökningsförfarande.  

 

 

3.2. Kommunikation 

 

Myndighetens kommunikation tar avstamp i den analys och strategiska kommunikationsplan 

som togs fram 2021 av Nowa kommunikation AB på uppdrag av myndigheten. Under året 

initierades ett processinriktat arbete för att ta fram externa och interna mål för myndighetens 

verksamhet som också sätter ramarna för myndighetens övergripande kommunikativa plattform. 

Myndigheten har under senhösten rekryterat en handläggare för kunskap och kommunikation 

som ersätter den konsult som tidigare ansvarat för myndighetens hemsida och nyhetsbrev.  

 

Under året upphandlades också en nyhetsbevakningstjänst, vilket är linje med den strategiska 

kommunikationsplanens rekommendationer. Myndighetens främsta kanal till offentligheten sker 

genom hemsidan (myndighetensst.se). Utöver denna har myndigheten till sitt förfogande en 

YouTube-kanal samt ett nyhetsbrev (4ggr/år) för att kommunicera riktat till prenumeranter. 

Under årets skickades sex nyhetsbrev ut, varav det sista nyhetsbrevet till 1267 prenumeranter, 

varav 53 % öppnade utskicket.  

Grafen visar antalet besök på 

myndighetens hemsida, förstasidan. 
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3.3. Kompetensförsörjning 

 

Myndigheten för stöd till trossamfunds kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt 

medarbetare, utveckla deras kompetens samt att behålla dem i verksamheten. Helhetsbilden visar 

att myndigheten har både bred och spetskompetens inom  sina uppdrag och kommer till sina 

yrkesroller på SST med en mängd olika yrkeserfarenheter och utbildningsbakgrunder. 

Myndigheten har under året rekryterat för tre tjänster både för att tillsätta delvis nya tjänster inom 

olika ansvarsområden samt för att täcka upp för pensionsavgångar 2022 och kommande 

pensionsavgångar under 2023 och 2024. Efter sommaren tillkom en tidsbegränsad deltidstjänst 

för handläggare för kunskapsuppdraget (Se avsnitt 3.2), en registrator på heltid, samt en 

handläggare för bidrag. Den sista tjänsten utanonserades för att kunna ersätta en pensionsavgång 

under 2023. Deltidstjänsten för handläggare för kunskapsuppdraget slogs vid årskiftet 2023 ihop 

med en kommunikatörstjänst och är numera en tillsvidareanställning på heltid. Ökande 

Förväntningar på myndigheten gör att ytterligare rekryteringar kommer att vara nödvändiga 

under 2023.   

Under året har medarbetare på myndigheten fortbildas i för myndigheten relevanta kompetenser. 

Tre medarbeteare har gått externa utbildningar om GDPR gällande den rättsliga regleringen och 

praktiska tillämpningen av denna. Av dessa tre har en tillika gått en fördjupande utbildning i 

sekretessbestämmelser i offentlig verksamhet. Samtliga medarbetare gick en tvådagarsutbildning 

i myndighetens nya digitala plattform för bidragsansökningar.21 

 

3.4. Arbetsmiljö och hälsa 

 

Verksamhetsåret 2022 har inneburit ett fortsatt hybridiserat arbetssätt som inleddes efter 

pandemi-restiktionerna, där hemarbete två dagar i veckan har varit individuellt möjligt. I ett flertal 

av tjänsterna på myndigheten ingår distans- eller fältarbete redan i arbetsbeskrivningen. De 

medarbetare som arbetar från myndighetens kontor i Alvik har möjligheten att arbeta i flera olika 

kontorsmiljöer under arbetsdagen. Lokalerna möjliggör både enskilda och delade kontorsrum 

såväl som öppna kontorslandskap. Under året inhandlades även nya kontorsstolar till de 

medarbetare som så önskade. Under året ökades anslaget för friskvård till 4000 kr per år. 

 

 

21 Se också 2.2.3 
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Sjukfrånvaron har varit låg22 under året och myndigheten har inte haft några långtidssjukskrivna 

medarbetare med anledning av arbetsmiljörelaterade problem. 

  

 

 

22 Enligt uppgifter från arbetsgivarverket har sjukfrånvaron varit 3.51% av tillgänglig arbetstid 
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4. Tabeller 

I detta kapitel redovisas myndighetens resultat i tabellformer. 

 

 

4.1. Tabell 1: Könsuppdelning utbildningar och seminarier 

 

Seminarium Kvinnor Män Totalt Digitalt/  

Fysiskt 

2022-02-02 Webbinarium om handboken om säkerhet 22 32 54 Digitalt 

2022-03-15 Om yttrandefrihet    Fysiskt 

2022-03-21 Seminarium om begravningsfrågor 21 mars 12 10 22 Digitalt/Fy

siskt 

2022-03-27 Om antimuslimsk rasism i Malmö 4 12 16 Fysiskt 

2022-03-30 Webbinarium Socialtjänstens insatser - risk för 

diskriminering 

   Digitalt 

2022-04-07 Trossamfunden och Covid 19 6 4 10 Digitalt/Fy

siskt 

2022-05-09 Begravningsseminarium Göteborg 7 11 18 Fysiskt 

2022-05-14 Inget tvång i religionen – om hedersrelaterat 

våld och förtryck  

31 38 69 Fysiskt 

2022-09-03 –2022-09-04 Utbildning om könsstympning 12 10 22 Fysiskt 

2022-09-10 – 2022-09-11 Utbildning av 

säkerhetsambassadörer 

8 21 29 Fysiskt 

2022-22-12 Webbinarium om säkerhetsuppdraget för 

säkerhetsambassadörerna 

17 8 25 Digitalt 

 

   

  



 

 44 

 

4.2. Tabell 2: Beslutad fördelning av statsbidrag 2022 

   

Bidrag Kronor 

Nyttjad kredit 8 510 000 

Organisationsbidrag 

Organisationsbidrag 

  

62 980 788 

(Var av 1 843 000 

som uppbördshjälp 

via Skatteverket. I 

denna summa 

ingår 11 682 kr till 

Svenska Islamiska 

Samfunden, som 

inte har 

organisationsbidra

g.) 

 

Verksamhetsbidrag 

Teologisk utbildning 

Andlig vård 

Summa 

 

800 000 

10 100 000 

10 900 000 

Projektbidrag 

Lokalbidrag 

Etableringsbidrag 

Summa 

 

7 763 212 
 275 000 

8 038 212 

Totalt att fördela 90 429 000 
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4.3. Tabell 3: Av myndigheten beslutad fördelning av organisationsbidrag 

2022 

  

    

Trossamfund 

  

Anges i kronor 

Bidrag (varav 

uppbördshjälp) 

Bidrag *  Bidrag (varav 

uppbördshjälp) 

År 2022 År 2021 År 2020 

Alevitiska Riksförbun. 325 433 423 657 442 720 

Anglikanska kyrkan 101 844 140 943 199 598 

Danska kyrkan 41 419 51 307 50 675 

Equmeniakyrkan 8 017 119 (163 143)  10 569 039 11 396 311 (377 475) 

Estniska Ev-luth kyrkan 252 861 329 873 390 179 

Ev Fosterlands-Stift. 3 147 179 4 138 980 3 756 541 

Evangeliska Frikyrkan 3 184 749 (39 150) 4 213 153 4 896 732 (89 565) 

Frälsningsarmén  509 358 (12 195) 676 197 756 199 (26 481) 

ISR      

- FIFS 2 815 830 (112 824) 3 448 283 3 563 563 (160 965) 

- IFBS 641 170 (4 680) 788 200 847 533 

- IKUS 1 868 475 (92 412) 2 179 634 1 950 011 (146 601) 

- SMF 3 158 799 (57 321) 4 099 756 4 298 647 (109 221) 

- SIS  0 3 207 733 3 259 708 

- ISS 2 759 155 (45 306) 3 471 333 3 356 737 (98 742) 

- BIS 1 216 612 (144 549) 1 436 049 1 427 154 (291 060) 

Isländska kyrkan 19 248 25 096 32 031 

 Jehovas vittnen 1 582 536 2 026 641   

Judiska centralrådet 580 859 757 341 783 599 
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Lettiska Ev-luth kyrkan 108 573 135 426 125 902 

Mandeiska Sab. Samf. i 

Sv+Fin 

639 672 772 306  

815 811 

Mandéernas trossamfund 

i Sverige och Europa 

287 934 372 164 

  

Norska kyrkan 164 106 210 435 212 129 

OÖKER      

- Antiokiska Grek-ort 148 048 198 909 172 649 

- Armenisk ap kyrkan 330 779 432 209 454 505 

- Bulgarisk ort kyrkan 59 811 77 984 78 566 

- Eritreanska ort kyrk 802 390 1 079 314 1 343 874 

- Etiopisk ort kyrkan 431 135 576 516 808 249 

- Finska ort kyrkan 40 563 52 887 62 657 

- Georgiska ort kyrkan 167 386 214 989   

- Grekisk ort kyrkan 1 674 498 2 162 903 2 244 635 

- Koptisk ort kyrkan 460 611 625 820 734 888 

- Makedonisk ort kyrk. 589 130 647 384 673 901 

- Rumänska ort kyrkan 730 066 852 613 865 700 

- Ryska ort kyrkan 224 559 292 786 304 444 

- Ryska ort Moskva pat 198 951 270 108 268 696 

- Serbisk ort kyrkan 1 638 997 2 114 570 2 434 273 

- Svenska ort prosteriet 151 081 202 162 212 718 

- Syrisk ort patr ställför  1 791 554 (142 380) 2 250 088 2 282 247 (314 055) 

- Syrisk ort ärkestiftet 1 512 673 (46 692) 2 017 976 2 825 630 (97 818) 

- Österns ass kyrka 708 038 929 853 877 878 

Pingströrelsen  8 194 842 (101 556) 10 333 880 10 134 833 (219 828) 

Rom-Katolska kyrkan  8 931 538 (842 004) 11 519 062 11 910 035 (1 922 823) 
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Sjundedags Adv.samf 234 469 312 027 351 977 

Sv Alliansmissionen  1 285 191 (24 516) 1 693 980 1 841 394 (55 650) 

Sv Buddh. Gemenskap 878 846 1 034 047 1 128 602 

Ungerska Prot kyrkan 353 164 (2 115) 466 414 494 868 (4 746) 

Totalt¤ 62 961 251 (1 830 843) 83 832 027 85 068 999  

(3 915 030) 

 

* År 2021 expedierades uppbördshjälpen av Kammarkollegiet  
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4.4. Tabell 4: Under år 2022 beslutade lokal- samt anpassningsbidrag 

Av rådet beslutad fördelning av bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning  

  

Trossamfund 

  

Anges i kronor 

Bidrag till 

lokaler** 

Bidrag till 

anpassni

ng av 

lokaler 

för 

funktions

nedsatta 

Bidrag till 

lokaler 

Bidrag till 

anpassning 

av lokaler 

för 

funktionsn

edsatta 

Bidrag till 

anpassning 

av lokaler för 

funktionsned

satta* 

År 2022 

  

År 2022 

  

År 2021 

  

År 2021 

  

År 2020 

Equmeniakyrkan 438 100 1 767 100 1 095 100 784 900 504 600 

Ev Fosterlands-

Stiftelsen 

130 500  884 600 200 000   

Evangeliska 

Frikyrkan 

187 200 200 000 670 000 48 400 998 200 

Frälsningsarmén   28 500     

Gemensamma 

församling. 

  1 341 200 400 000 246 200 

Jehovas vittnen  228 700 342 200     

Pingströrelsen  343 500 146 000   672 900 

Romersk-

Katolska kyrkan 

  385 600   39 500 

Sjundedagsadven

t samf 

 200 000   200 000 124 000 

Svenska 

Alliansmissionen 

 74 400 1 001 300 249 800 245 900 

OÖKER         

Grekisk ort. kyrk 1 000 000     

Serbisk ortodoxa 

kyrkan 

1 000 000  332 600 100 000   
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Syrisk ort patr 

ställför. 

 200 000   270 100 200 000 

ISR         

BIS 1 000 000    131 600   

FIFS         

IKUS 1 000 000      968 800 

Totalt 4 755 800 3 007 412 6 227 100 2 384 200 4 000 100 

 * År 2020 utlystes ej bidrag till lokaler. 
** Lokalbidragsansökningarna är från år 2021 men beviljades år 2022 
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4.5. Tabell 5: Utbetalade lokal- samt anpassningsbidrag 

 

  

Trossamfund 

  

  

  

Anges i kronor 

Bidrag 

till 

lokaler 

Bidrag till 

anpassnin

g av 

lokaler för 

funktions-

nedsatta 

 

Bidrag 

till 

lokaler 

Bidrag 

till c 

anpassni

ng av 

lokaler 

för 

funktions

-nedsatta 

 

Bidrag 

till 

lokaler 

Bidrag till 

anpassnin

g av 

lokaler för 

funktions-

nedsatta 

   År 2022 År 2022  År 2021 År 2021 År 2020 År 2020 

Bibeltrogna Vänner - 

ELM 
        256 500   

Equmeniakyrkan 
438 100 1 767 100 1 288 600 

784 900 

  

731 823 1 477 989 

EFS 130 500  884 600 200 000     

Evangeliska Frikyrkan 187 200 200 000 670 000 247 939 250 000 948 700 

Frälsningsarmén   28 500       

Gemensamma 

församlingar 
  1 341 200 400 000 484 296 299 600 

Jehovas vittnen  228 700     

Mandeiska trosamf 

i Sverige o Finland 
  500 000   250 000   

Pingströrelsen  337 212 396 000 200 000 604 899 936 411* 

Romersk Katolska 

kyrkan 
  385 600     139 500 

Sjundedags adventist 

samf 
 200 000   262 000   62 000 

Sv Alliansmissionen  74 400 1 151 300 349 800   145 900 
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Jehovas vittnen   342 200       

OÖKER           

Grekisk ortodoxa 

kyrkan 
1 000 000      

Serbisk ortodoxa 

kyrkan 
1 000 000  332 600 100 000 500 000   

Syrisk ort patr 

ställföreträdar. 
 200 000    370 100 369 525 100 000 

Syrisk ort kyrkan 

ärkestiftet 
      500 000   

ISR           

BIS 1 000 000    131 000     

IKUS 1 000 000    400 000   568 800 

ISS       250 000   

Totalt bidrag till 

trossamfund 
4 755 800 3 007 412 7 320 600 3 445 739 4 197 043 4 678 900 
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4.6. Tabell 6: Beviljade etableringsbidrag 

 

  

Trossamfund 

Beviljat 

bidrag 

Antal 

projekt 

sökta 

Beviljat 

bidrag 

Antal 

projekt 

sökta 

Beviljat 

bidrag 

Antal 

projekt 

sökta 

  

Anges i kronor 

År 2022 År 

2022 

År 2021 År 

2021 

År 2020 År 2020 

Evangeliska Frikyrkan   - - 25 000 1 

Svenska Alliansmissionen   - - 25 000 1 

Armeniska apostoliska kyr.   25 000 1     

Etiopiska ortodoxa kyrkan   - 1     

Eritreanska ortodoxa kyrkan   25 000 1 325 000 13 

Antiokiska ortodoxa kyrk   150 000 6 150 000 6 

Georgiska ortodoxa kyrkan   - - 50 000 1 

Syrisk ortodoxa patr ställf   25 000 1 25 000 1 

Syrisk ortodoxa ärkestift   - - 25 000 1 

Förenade Islamiska församl  1 50 000 3 125 000 5 

Isl Kulturcenter Unionen 125 000 6 75 000   100 000 4 

Sveriges Muslimska Förbund 125 000 7 100 000 5 100 000 4 

Islamiska Shia-Samfunden 50 000 4 75 000 4 150 000 6 

Sveriges Buddhistiska 

Gemenskap 

  50 000 2     

Totalt 300 000 19* 575 000 28 1 100 000 43 

Ej godkända + försent 

inkomna 

5  5     14 

* Ett av bidragen var beviljat år 2021 men behövde betalas ut år 2022. 
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4.7. Tabell 7: Utbetalning av etableringsbidrag 

 

 Trossamfund 

Anges i kronor 

Utbetalade 

bidrag 

Utbetalade 

bidrag 

Utbetalade 

bidrag 

År 2022 År 2021 År 2020 

Antiokiska ortodoxa kyrkan  25 000* 125 000 125 000 

Armenisk apostoliska kyrkan  25 000   

Eritreanska ortodoxa kyrkan  75 000 250 000 

Evangeliska Frikyrkan  - 25 000 

FIFS  50 000 175 000 

Georgiska ortodoxa kyrkan  - 50 000 

Grekisk ortodoxa kyrkan  - 25 000 

IKUS 100 000 75 000 125 000 

ISS 50 000 75 000 150 000 

SMF 100 000** 125 000 75 000 

Svenska Alliansmissionen  - 25 000 

Sveriges Buddhistiska Gemenskap  25 000 25 000 

Syrisk ortodoxa patriark ställf  25 000 25 000 

Syrisk ortodoxa ärkestiftet  - 25 000 

Totalt 275 000 600 000 1 100 000 

 * Detta bidrag var sökt och beviljat 2021, men betalades ut 2022 

** Ett bidrag på 25 000 (SMF) betalas ut 2023 
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4.8. Tabell 8: Utbetalade bidrag samt antal personer inom andlig vård i 

sjukvården 

  

Bidrag  

Anges i kronor  

Antal 

persone

r med 

tjänst/d

el av 

tjänst  

Summa 

bidrag  

Antal 

persone

r med 

tjänst/d

el av 

tjänst  

Summa 

bidrag  

Antal 

personer 

med 

tjänst/de

l av 

tjänst  

Summa 

bidrag  

År 2022 År 2022  År 2021  År 2021  År 2020  År 2020  

Kristna kyrkornas 

verksamhet  

51 6 327 745 53  6 586 000  53  6 674 952  

Muslimsk 

verksamhet för andlig 

vård inom sjukvården  

14 2 692 000 13  2 727 000  13  2 627 000  

Sveriges Buddhistiska  

Samarbetsråd  

2 480 000 2  490 000  2  505 000  

Andlig vård – 

utbildning/drift  

 583 244 

 

  462 512, 76    469 858  

Summa  67 10 082 989 

 

68  10 265 

512,76  

68  10 276 810  
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4.9. Tabell 9: Övrig information – Genom SST utbetalade bidrag 2022, 

överblick.   

 

 

  

  

  

Antal 

betjänade 

år 2021  

Organisationsbid-

rag**  

Projektbidrag Projektbidrag 

Församlingar inom: 

  

  

Anges i kronor 

    Lokalbidrag 

(byggnation 

samt 

anpassning för 

funktionsnedsa

tta) 

Etableringsbidrag 

Alevitiska Riksförbundet 4 459  325 433     

Anglikanska kyrkan 675  101 844     

Danska kyrkan 577  41 419     

Equmeniakyrkan 111 456  7 853 976 2 205 200   

Estniska Ev-luth kyrkan 1 178  252 861     

Evangeliska Frikyrk  44 163  3 145 599 387 200   

Ev Fosterlands-Stiftelsen 43 877  3 147 179 130 500   

Frälsningsarmén  7 072  497 163    

Gemensamma förs         

Isländska kyrkan 270  19 248     

Jehovas vittnen 22 188  1 582 536 228 700   

Judiska Centralrådet 8 153  580 859     

Lettiska Ev-luth kyrkan 1 466  108 573     

Mandeiska trossam i 

Sve+Fin 

8 367  639 672    

Mandeiska trossam i Sve 

+Europa 

4 041  287 934     
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Norska kyrkan 2 339  164 106     

Pingst fria församlingar 115 403  8 093 286 337 212   

Rom-Katolska kyrkan  126 286  8 089 534    

Sjundedags Adv.samf 3 288  234 469 200 000   

Sv Alliansmissionen  20 898  1 260 675 74 400   

Sv Buddhistiska 

Gemenskap 

12 328  878 846    

Ungerska Prot kyrkan 1 726  351 049     

           

OÖKER          

- Antiokiska Grek-ort 1 333  69 618*   25 000 

- Armenisk ap kyrkan 4 620  330 779    

- Bulgarisk ort kyrkan 1 700  59 811     

- Eritreanska ort kyrk 11 420  802 390    

- Etiopisk ort kyrkan 5 224  431 135     

- Finska ort kyrkan 557  40 563     

- Georgiska ort kyrkan 2 463  167 386     

- Grekisk ort kyrkan 23 903  1 674 498 1 000 000    

- Koptisk ort kyrkan 4 251  460 611     

- Makedoniska ort kyrkan 8 374  589 130     

- Rumänska ort kyrkan 10 782  730 066     

- Ryska ort kyrkan 3 150  224 559     

- Ryska ort Moskva patr 1 400  198 951     

- Serbisk ort kyrkan 25 306  1 638 997 1 000 000   

- Svenska ort prosteriet 2 022  151 081     

- Syrisk ort ställföretr 25 179  1 649 174 200 000  
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- Syrisk ort kyrkan 

(ärkest) 

18 578  1 465 981    

- Österns assyr kyrka 10 004  708 038     

           

Isl Samarbetsrådet          

- BIS 18 133  1 072 063 1 000 000   

- FIFS 48 558  2 703 006    

- IFBS 8 994  636 490     

- IKUS 27 312  1 776 063 1 000 000 100 000 

- ISS 42 467  2 713 849  50 000 

- SMF 46 356 3 101 478  125 000 

*  Ytterligare 78 430 kr har beviljats men ej betalats ut då Råd för bidrag fryst bidraget i avvaktan på 

utredning. 

**Ytterligare 782 762 kr har utbetalats som organisationsbidrag till det tidigare statsbidragsberättigade 

trossamfundet SIS. Dessa medel beviljades år 2021 men kunde inte betalas ut pga. trossamfundets 

bankkonto spärrats. Medlen reserverades från år 2021 och har inte tagits från år 2022s anslag.  

Dessutom har följande verksamhetsbidrag utbetalats: 

 Bidrag till teologiska högskolor     800 000 

Andlig vård inom sjukvården23                           10 082 989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 I den finansiella redovisningen delas posterna upp något annorlunda än det som redovisas här. Det 
sammanlagda värdet är dock detsamma. Se: ”not 8, lämnade bidrag” i kapitel 5, Finansiell redovisning. 
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5. Finansiell redovisning 

Detta kapitel omfattar myndighetens balans- och resultaträkning. 
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Myndigheten för stöd till trossamfund     
Årsredovisning  2022-12-31     

      

RESULTATRÄKNING     

(tkr)   Not 2022   2021 

      

Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 16 613  14 039 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 294  193 

Intäkter av bidrag 3 2 708  1 759 

Finansiella intäkter 4 10  0 

Summa  19 625   15 991 

     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 5 -11 925  -10 349 

Kostnader för lokaler  -1 089  -1 007 

Övriga driftkostnader 6 -6 609  -4 634 

Finansiella kostnader 7 -1  -1 

Summa  -19 625   -15 991 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

      

Transfereringar     

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag  80 492  112 274 

Lämnade bidrag 8 -80 492  -112 274 

Saldo  0   0 

     
Årets kapitalförändring  0  0 
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Myndigheten för stöd till trossamfund     
Årsredovisning  2022-12-31     

      

BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2022-12-31   2021-12-31 
      
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 9 519  0 

Summa  519  0 

     
Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 0  0 

Summa  0  0 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  1  1 

Fordringar hos andra myndigheter 11 490  225 
Övriga kortfristiga fordringar 12 0  2 

Summa  491  228 

     
Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 13 691  402 

Summa  691  402 

     
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 14 1 649  904 

Summa  1 649  904 

     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 15 805  1 098 

Summa  805  1 098 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  4 154  2 632 

     
KAPITAL OCH SKULDER     
Myndighetskapital 16    
Balanserad kapitalförändring  0  0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0  0 

Summa  0  0 

     
Avsättningar     
Övriga avsättningar 17 85  65 

Summa  85  65 

     
Skulder m.m.     
Lån i Riksgäldskontoret 18 503  0 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 19 692  470 

Leverantörsskulder  1 293  733 

Övriga kortfristiga skulder 20 225  177 

Summa  2 714  1 380 

     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 21 1 105  984 
Oförbrukade bidrag 22 250  203 

Summa  1 355  1 187 

     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  4 154  2 632 

 



 

 61 

 

 

 

 

 

 

  

Myndigheten för stöd till 
trossamfund         
Årsredovisning  2022-12-31         

          

ANSLAGSREDOVISNING       

          

Redovisning mot 
anslag         

          

Anslag   
Ing. 

över- 
Årets 
till- Omdispo- Indrag- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning nerade ning disponi-  över- 

  belopp 
enl. 
regl. anslags-  belt  förings- 

   brev belopp  belopp  belopp 

  Not               

         
Uo 17 9:1 Ramanslag         
ap.1 Myndigheten för stöd till 
trossamfund 23 -278 16 327 0 0 16 049 -16 349 -299 

         
Uo 17 9:2 Ramanslag         
ap.1 Stöd till trossamfund 24 -7 254 90 429 -1 843 0 81 332 -80 756 577 

         
Summa   -7 531 106 756 -1 843 0 97 382 -97 105 277 
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Myndigheten för stöd till trossamfund    
Årsredovisning 2022-12-31    
      
      

Noter     
(tkr)      
Resultaträkning    
      
Not 1 Intäkter av anslag   2022 2021 

      

  Intäkter av anslag 
16 

613 
14 

039 

  Varav Anslag 17 9:1 ap 1  

16 
349 

13 
882 

  Varav Anslag 17 9:2 ap 1  264 157 

  Summa  

16 
613 

14 
039 

      

  Utgifter i anslagsredovisningen 
-97 
105 

-126 
313 

  Saldo  

-80 
492 

-112 
274 

      

  

Anslag Uo 17 9:2 ap 1 Stöd till 
trossamfund. Redovisning i 
transfereringsavsnittet som medel som 
erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag. 

80 
492 

112 
274 

  Summa  

80 
492 

112 
274 

      

Not 2 
Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 2022 2021 

  
   

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 294 192 

  Summa  294 193 
      

Not 3 Intäkter av bidrag 2022 2021 
      

  Bidrag från statliga myndigheter 2 708 1 759 

  Summa  2 708 1 759 
      

Not 4 Finansiella intäkter 2022 2021 
      

  

Ränta på räntekonto i 
Riksgäldskontoret 10 0 

  Summa  10 0 
      

  

Räntesatsen för räntekonto hos Riksgälden har sedan 
2020-01-08 tom 2022-05-02 varit noll. Resterande del av 
året har ränta beräknats på räntekontot. 

      
Not 5 Kostnader för personal 2022 2021 
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Lönekostnader (exkl 
arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 6 814 6 063 

  

Varav lönekostnader ej anställd 
personal 273 242 

  Sociala avgifter 4 874 4 039 

  Övriga kostnader för personal 237 246 

  Summa  

11 
925 

10 
349 

      

  

De ökade lönekostnaderna beror främst på högre 
kostnader för ny personal samt att personal gått dubbelt. 
Sociala avgifter har ökat under 2022 på grund av ökade 
kostnader för förmånsbestämda pensioner. 

      
Not 6 Övriga driftkostnader 2022 2021 

      

  Resor, representation, information 822 564 

  Köp av tjänster 5 576 3 789 

  Övrigt 211 281 

  Summa  6 609 4 634 
      

  

Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period 
föregående år beror på kostnader för en förstudie för 
nytt ärendehanteringssystem, konsultkostnader för 
genomförande av ett GDPR-projekt, ökade kostnader för 
utbildningstjänster och extra granskningsarbete utfört av 
KPMG 2022 samt ökade resekostnader. 

      
Not 7 Finansiella kostnader 2022 2021 

      
  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 0 

  Övriga finansiella kostnader 0 1 

  Summa  1 1 
      

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden 
har sedan 2020-01-08 tom 2022-05-02 varit noll. 
Resterande del av året har ränta beräknats. 

      
Not 8 Lämnade bidrag 2022 2021 

      

  Lämnade bidrag till övriga, m.m. 
80 

492 
112 
274 

      

  Varav :    

  Organisationsbidrag  

61 
835 

81 
679 

  Teologisk utbildning  800 800 

  Andlig vård inom sjukvården  9 819 
10 

109 

  Lokalbidrag  4 756 7 321 

  Handikappanpassningsbidrag  3 007 3 446 

  Etableringsbidrag  275 410 

  Utbetalt skadestånd  0 8 510 

  Summa  

80 
492 

112 
274 

      

  

Under 2021 var anslaget för statsbidrag till 
trossamfunden högre då Riksdagen beslutade om ett 
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särskilt pandemistöd till trossamfunden om 25 miljoner 
kr. 

      
Balansräkning    
      
Not 9 Rättigheter och andra 

immateriella 
anläggningstillgångar 

2022-
12-31 

2021-
12-31 

    
  

  Ingående anskaffningsvärde  0 0 

  Årets anskaffningar  519 0 

  Summa anskaffningsvärde  519 0 

  Utgående bokfört värde  519 0 
      

  

Årets anskaffningar gäller upparbetade kostnader för 
nytt ärendehanteringssystem som beräknas tas i bruk 
under första halvåret 2023 

      

Not 10 
Maskiner, inventarier, 
installationer m.m. 

2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Ingående anskaffningsvärde  26 26 

  Summa anskaffningsvärde  26 26 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -26 -26 

  

Summa ackumulerade 
avskrivningar 

 

-26 -26 

  Utgående bokfört värde  0 0 
      

Not 11 
Fordringar hos andra 
myndigheter 

  
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Fordran ingående mervärdesskatt 378 225 

  Kundfordringar hos andra myndigheter 112 0 

  Summa  490 225 
      

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Fordringar hos anställda 0 2 

  Summa  0 2 
      

Not 13 Förutbetalda kostnader  
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Förutbetalda hyreskostnader 311 264 

  Övriga förutbetalda kostnader 380 138 

  Summa  691 402 
      

  

Ökningen av övriga förutbetalda kostnader gäller ny årlig 
avgift för licenser för ny E-tjänsteplattform som sträcker 
sig 10 månader in i 2023. 

      

Not 14 Avräkning med statsverket 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

        
Anslag i icke räntebärande 
flöde      
Ingående balans 457 35 
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Redovisat mot anslag  
80 

756 
112 
431   

Medel hänförbara till transfereringar 
m.m. som betalats till icke räntebärande 
flöde  

-80 
111 

-112 
009   

Fordringar avseende anslag i icke 
räntebärande flöde 1 102 457         
Anslag i räntebärande flöde      
Ingående balans 278 -437   

Redovisat mot anslag  
16 

349 
13 

882   

Anslagsmedel som tillförts räntekonto  
-16 
327 

-13 
212   

Återbetalning av anslagsmedel  0 44   
Fordringar avseende anslag i 
räntebärande flöde 299 278         
Övriga fordringar/skulder på statens 
centralkonto     
Ingående balans 170 290   
Inbetalningar i icke räntebärande flöde  2 939 2 667   

Utbetalningar i icke räntebärande flöde  
-82 
972 

-114 
796   

Betalningar hänförbara till anslag och 
inkomsttitlar  

80 
111 

112 
009   

Övriga fordringar på statens 
centralkonto 248 170         
Summa Avräkning med 
statsverket  1 649 904 

      
  

  
  

Not 15 
Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret 

2022-
12-31 

2021-
12-31 

  
  

  

  

Behållning räntekonto i 
Riksgäldskontoret 

 

805 1 098 

  Summa 
 

805 1 098 
  

  
  

  

Belopp att reglera för december mellan 
räntekontot och statens centralkonto 1092 188 

      

  

Beviljad kredit enligt 
regleringsbrev 

 

695 695 

  Maximalt utnyttjad kredit 
 

0 0 
  

  
  

Not 16 Myndighetskapital 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte 
någon specifikationstabell. 

      

Not 17 Övriga avsättningar 2022-
12-31 

2021-
12-31 

        
Avsättning för lokalt 
omställningsarbete    

 

 
Ingående balans 65 47   
Årets förändring 20 18 
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Utgående balans  85 65   

    

  

Inget av de lokala omställningsmedlen beräknas 
nyttjas påföljande år.  

      

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  

Avser lån för investeringar i 
anläggningstillgångar.   

      

  Under året nyupptagna lån 503 0 

  Utgående balans  503 0 
      

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 700 200 

  

Utnyttjad låneram inklusive finansiell 
leasing 503 0 

      

  

Myndigheten för stöd till trossamfund har enligt 
regeringsbeslut 2022-06-30 (Ku2022/01213 (delvis), 
Ku2022/01005, Ku2022/01263) fått en ökning av 
låneramen med 1 500 tkr. 

      

Not 19 
Kortfristiga skulder till andra 
myndigheter 

2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Utgående mervärdesskatt 12 11 

  Arbetsgivaravgifter 237 180 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 443 279 

  Summa  692 470 
      

Not 20 Övriga kortfristiga skulder 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  Personalens källskatt 225 176 

  Övrigt 0 1 

  Summa  225 177 
      

Not 21 Upplupna kostnader 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  

Upplupna semesterlöner inklusive 
sociala avgifter 597 594 

  

Övriga upplupna löner inklusive sociala 
avgifter 93 31 

  Övriga upplupna kostnader 416 359 

  Summa  1 105 984 
      

Not 22 Oförbrukade bidrag 
2022-
12-31 

2021-
12-31 

      

  

Bidrag som erhållits från annan statlig 
myndighet 250 203 

  Summa  250 203 
      

  

Varav bidrag från statlig myndighet som 
förväntas tas i anspråk:  

  inom tre månader 250 203 

  Summa  250 203 
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Anslagsredovisning 

 

Not 23 Uo 17 9:1 ap.1 Myndigheten för stöd till trossamfund 

 
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för stöd till trossamfund en anslagskredit på 489 tkr.  
Under 2022 har myndigheten utnyttjat 299 tkr av krediten. 
 
Anslaget är räntebärande 
 

 

Not 24 Uo 17 9:2 ap. 1 Stöd till trossamfund 
   

Myndigheten för stöd till trossamfund betalade enligt Regleringsbrev 2021-12-22 
(Ku2020/02199, Ku2021/02522) under 2021 ut ett skadestånd på 8 510 tkr. Detta innebar en 
utnyttjad anslagskredit 2021 på 7 254 tkr och därmed ett ingående överföringsbelopp 2022 på 
samma summa. 
Enligt regeringsbeslut 2022-06-30 (Ku2022/01213 (delvis), Ku2022/01005, Ku2022/01263) 
har Myndigheten för stöd till trossamfund tilldelats ytterligare medel på 8 510 tkr för 2022. 
Enligt regeringsbeslut 2022-01-20 (Ku2021/02413, Ku2022/00104) har anslagspost 1 
minskats med 1 843 tkr. Beloppet har disponerats om till anslagspost 2 som disponeras av 
Skatteverket. 
 
Anslaget är icke räntebärande  
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Myndigheten för stöd till trossamfund 

Årsredovisning 2022-12-31 

  

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 

UPPGIFTER 
 

        
(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018  
        
Låneram Riksgäldskontoret       
Beviljad 1 700 200 200 200 26  
Utnyttjad 503 0 0 0 0  

       
Kontokrediter Riksgäldskontoret       
Beviljad  695 695 695 695 695  
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0  
       
Räntekonto Riksgäldskontoret       
Ränteintäkter 10 0 0 0 0  
Räntekostnader 0 0 0 3 4  

       
Avgiftsintäkter       
Avgiftsintäkter som disponeras       
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0  
Övriga avgiftsintäkter 294 193 166 214 171  
Avgiftsintäkter som ej disponeras Ej tillämpligt     

       
Anslagskredit       
Beviljad       
Uo 17 9:1 Myndigheten för stöd till 
trossamfund 489 396 392 383 378  
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 2 457 10 517 2 457 2 457 2 457  
Utnyttjad       
Uo 17 9:1 Myndigheten för stöd till 
trossamfund 299 278 0 5 340  
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 0 7 254 0 0 0  

       
Anslag       
Ramanslag       
Anslagssparande       
Uo 17 9:1 Myndigheten för stöd till 
trossamfund 0 0 437 0 0  
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 577 0 1 181 360 327  
Uo 1 6:1.17 Säkerhetsmedel - - - - 5 758  
Uo 1 6:1.24 Säkerhetsmedel - - - 518 -  

       
       



 

 71 

 

 
 
 
Bemyndiganden 

Tilldelade 0 0 23 000 46 000 46 000  
Summa gjorda åtaganden 0 0 2 431 7 766 10 651  

       
Personal       
Antalet årsarbetskrafter (st) 10 10 9 10 10  
Medelantalet anställda (st)* 12 12 12 11 12  

       
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 962 1 599 1 585 1 409 1 619  

       
Kapitalförändring**       
Årets 0 0 0 0 0  
Balanserad 0 0 0 0 0  

        
* I beräkningen av medelantalet anställda ingår tjänstledig personal.      
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Myndigheten för stöd till trossamfund 

Årsredovisning 2022-12-31 

  

  
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

  

  
Stockholm 2023-02-21 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________ 

Isac Reichel 
Direktör 
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